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www.kring-thuisverpleegkundigen.be
Geachte collega’s,
Met deze nodigen wij U uit voor de derde vorming van 2011.
Data: Dinsdag 28 juni 2011 om 20h.

Plaats : “Turncentrum START 65” – O. De Kerchove d’ Exaerdestraat 214
te 1501 Buizingen.
Agenda voor deze vergadering:
1) Verpleegkundig consult: workshop gegeven door Conny Dekens, verpleegkundig
medewerker VBZV
intensieve praktijkgerichte workshop rond het verpleegkundig consult. Deze 2u durende opleiding
geeft niet enkel het wettelijke kader weer van het consult, ook worden praktijkvoorbeelden aangehaald
om samen een verslag op te stellen rond een conceptueel model voor verpleegkundige diagnostiek. Er
wordt gewerkt met een papieren invuldossier (model van verslag op basis van een conceptueel model
van Gordon)
Daar de opleiding zeer intensief en praktijkgericht is vragen wij niet meer dan 15 deelnemers per sessie
in te schrijven. Gelieve per kerende mail je inschrijving door te geven. Wie geen lid is van onze kring
betaald 15 euro bijdrage. De eerste 15 inschrijvingen zullen bevestiging van inschrijving ontvangen.
Voor de anderen kan er eventueel een 2de sessie georganiseerd worden, op een later tijdstip, indien
voldoende inschrijvingen.

MRA: data en afspraken omtrent MRA-ophaling:
Van Der Steen Veerle – Imbeekstraat 11 – 1540 Herne – 0477/57.99.65
Woensdag 15 juni 2011van 18u30 tot 20u.
Speeckaert Lucien – Fr. Luckxstraat 59 – 1750 Lennik – 0495/24.96.16
Woensdag 15 juni 2011van 14u tot 17u30.
Op je naaldcontainers moeten volgende gegevens staan: NAAM + RIZIV nr.
Voor de onkosten van deze omhaling in 2011 vragen wij een vergoeding van 4€ te betalen bij
het inleveren van jullie MRA.
Lidgeld:
Aangezien sommigen hun lidgeld (25€) nog niet gestort hebben, vragen we dit te doen op
reknr: IBAN: BE84 7330 1116 7659 BIC: KREDBEBB van Kring zelfstandig verpleegkundigen
Zennevallei/Pajottenland met melding: lidgeld 2011.
Deze brief samen met Uw rekeninguittreksel is voldoende voor Uw boekhouding.

Het bestuur

