
Elfde minicongres 

voor zorgkundigen 

 

Zorg-kundig 

10 februari 2021 

13.30  -  16.30 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuele Editie 



Inschrijvingsformulier 

Of via www.cnpv.be  -  info@cnpv.be 
 

Ondergetekende 

Dhr./Mevr.:  

Adres 

Woonplaats 

Epost-adres 

Tel./GSM 

Organisatie/Dienst: 

Adres 

 

  Schrijft zich in voor 10 02.2021 – 13.30 uur – Virtueel 
 

En betaalt: 

Vóór 21 januari 2021:   

   € 45,- : niet-leden BEFEZO  

   € 40,- : leden BEFEZO   

Na 21 januari  2021    

    € 50,-     
 

Op rekeningnummer BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, 

met vermelding: 

  “congres zorgkundigen Virtueel + 2020 + uw naam” 
  
Datum :  

Handtekening 

Opsturen naar: 

CNPV – Campus Vesalius – Rijselstraat 01 – 8200 Brugge 
 

Tel.: 0475/31 58 54    Email : info@cnpv.be 

www.cnpv.be/opleidingen/congressen  

http://www.cnpv.be
mailto:info@cnpv.be
mailto:info@cnpv.be


 

Virtuele  

congresnamiddag 

Woensdag 10 februari 2021 

13.30 —14.00 Omgaan met de vraag tot Euthanasie 

       Mevr. Britt Finaut 

14.00 —14.30 Mondhygiëne 

       Mevr. Ingrid Van den Heuvel 

14.30—15.00 Sexualiteit bij de oudere zorgvrager 

       Dhr. Steven Adams 

15.00 —15.30 Pauze 

15.30 —16.00 Communicatie / Teambuilding 

       Dhr. Franky De Cooman 

16.15 — 17.00  Omgaan met infecties en  

  beschermingsmateriaal 

     Mevr. Nina Vanlerberghe 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen 

Fysiek congres ? 
 

Indien even mogelijk, afhankelijk van, en 

conform de geldende maatregelen, zal 

een Congresnamiddag (met aangepast 

programma) ook in fysieke vorm georga-

niseerd worden: 

06 mei 2021 in Brasschaat, KLINA AZ 

Hou onze website in het oog ! www.cnpv.be 



 

Praktisch 
Datum  

Woensdag 10 februari 2021 
 

Doelgroep 
Alle zorgkundigen, ongeacht hun werkveld (ziekenhuis, thuis-

verpleging, WZC, onderwijs, …. 
 

Kostprijs: 
 

 Bij betaling vóór 21 januari 2021 

        € 45,- : niet-leden BEFEZO 

        € 40,- : leden BEFEZO 
 

 Bij betaling na 21 januari 2021 

        € 50,- 
 

 Inschrijvingen 
Door het opsturen van het bijgevoegde inschrijvingsformulier 
 

Via de inschrijvingsmodule op de website : www.cnpv.be -

  Opleidingen, onder het item 'Congressen'.   

        Eerst registreren is nodig, dan inloggen 
 

Per mail: info@cnpv.be  
 

Daarbij betaalt u het verschuldigde bedrag op rekening  

BE02 8508 1461 9940 van CNPV vzw, met als mededeling: 

"Congres zorgkundigen 10.02.20 en uw naam" 
 

Omwille van het digitale gebeuren, zijn de persoonlijke  adres- 

gegevens van de deelnemer noodzakelijk (geen adm.dienst!) 
 

Uw inschrijving wordt binnen de twee weken per mail of post             

bevestigd. 
 

Indien u een factuur wenst: aangeven bij inschrijving met 

vermelding van facturatiegegevens: naam, adres, B.T.W. of 

O.N-nummer 
 

Bij annulering na 02 februari 2021 wordt een administratiekost 
van € 20,- aangerekend.  Bij annulatie of afwezigheid de dag 

zelf, blijft het volledige bedrag verschuldigd. Annuleren steeds 

per mail bevestigen. 
 

Inlichtingen:  
 

Website: www.cnpv.be  -  www.befezo.be 

Via mail: info@cnpv.be   of telefonisch: 0475/31 58 54 
 

Uw inschrijvingsgegevens worden gebruikt voor de administratieve verwerking van uw 

inschrijving.  Deze gegevens worden ook opgenomen in ons adressenbestand, en worden 

enkel gebruikt op u verder te informeren omtrent activiteiten binnen onze organisatie en 

verbonden organisaties.  Ze worden nooit aan derden doorgegeven 


