7e POST -

EAPC SYMPOSIUM
Donderdag 23 juni 2016, UMC Utrecht

Georganiseerd door Palliactief
& Expertisecentra Palliatieve Zorg Nederland

Elke twee jaar organiseert de European Association of Palliative Care (EAPC) het
World Research Congress. Voor Europa is dit het belangrijkste congres waar onderzoekers en professionals uit Europa en daarbuiten hun onderzoeksresultaten op het
gebied van palliatieve zorg presenteren. Het 9th World Research Congress wordt van
9-11 juni 2016 gehouden in Dublin.
Palliactief organiseert samen met de Expertisecentra Palliatieve Zorg op 23 juni 2016
van 18:00 – 21:00 u. het 7e post-EAPC symposium in het UMC Utrecht.
Nederlandse onderzoekers en professionals worden tijdens dit symposium door vertegen
woordigers van de verschillende Expertisecentra geïnformeerd over de belangrijkste
ontwikkelingen die in Dublin gepresenteerd zijn.
De volgende thema’s zullen o.a. aan de orde komen:
*
*
*
*
*
*

Advance Care Planning
Informatie technologie in de palliatieve zorg
Kosteneffectiviteit
Pijn en pijnbestrijding
Voorkomen van ongeplande ziekenhuisopnamen van patiënten in de palliatieve fase
Symptomen bij patiënten in hospice zorg

European Association of Palliative Care

7e POST-EAPC SYMPOSIUM
Inschrijving
De inschrijving voor het 7e post - EAPC symposium vindt uitsluitend elektronisch plaats
via een link op de website www.etouches.com/post-eapc2016.
Kosten
Leden Palliactief:
Niet-leden:

€ 50,–
€ 75,–

Betaling
Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van het Ideal, aansluitend aan uw inschrijving voor het symposium.
Annulering
Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 1 juni 2016 wordt het over
gemaakte bedrag onder aftrek van € 17,50 administratiekosten gerestitueerd.
Vanaf 1 juni 2016 vindt bij annulering geen restitutie plaats. Wel kan eventueel een
vervanger worden aangemeld.
Accreditatie
Accreditatie zal worden aangevraagd bij ABAN Cluster Medisch specialisten en huis
artsen en bij de V&VN Verpleegkundig specialisten en het V&VN Kwaliteitsregister.
Informatie
Meer informatie over programma, sprekers en locatie kunt u vinden op www.ncpz.nl

Organisatie
Congress Company
Utopialaan 49, 5232 cd ’s-Hertogenbosch
T: 073 7003504
E: info@congresscompany.com

