
Wil je (meer) leren over palliatieve zorg? 
Wij helpen je graag op weg! 

 Het Onderwijsknooppunt Palliatieve zorg wil een wegwijzer zijn voor
zorgprofessionals, studenten en docenten. Denk aan de volgende richtingen: 

ONDERWIJSAANBOD

MONITOREN + 
STIMULEREN

ONDERWIJS

MATERIALEN

COMMUNITY OFPRACTICE

Het verwijzen naar een overzicht van het onderwijsaanbod over palliatieve zorg in de regio
Limburg en Zuidoost-Brabant op alle niveau's. Denk aan mbo, hbo, wo en daarnaast de               
 bij- en nascholingen. Hiervoor gebruiken we een digitale onderwijskaart.
Het monitoren en stimuleren van inbedding van palliatieve zorg in het basisonderwijs op mbo,
hbo en wo niveau, maar ook in de bij- en nascholingen. 
Het verwijzen naar bestaande onderwijsmaterialen over palliatieve zorg. Dat kunnen presentaties,
werkvormen of e-learnings zijn voor docenten, studenten en zorgverleners. 
Het regelmatig organiseren van Community of Practice bijeenkomsten met interessante  thema's
uit de palliatieve zorg. Deze bijeenkomsten zijn voor docenten, studenten en zorgverleners. 
Het aanbieden en evalueren van e-learning modules over didactische vaardigheden voor
(gast)docenten in de palliatieve zorg.

Het onderwijsknoopunt ondersteunt bij:

DIDACTISCHE 

VAARDIGHEDEN



O N D E R W I J S K N O O P P U N T
P A L L I A T I E V E  Z O R G

Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg is een
netwerk van betrokkenen uit het onderwijs
(vanuit het mbo, hbo, wo en de bij- en
nascholingen) en de regionale netwerken
palliatieve zorg. Ook werken we samen met
onderzoekers en zorgverleners. 

Het doel van deze samenwerking is de kwaliteit
van de palliatieve zorg in de consortiumregio     
 te verbeteren door onderwijs, onderzoek en de
praktijk met elkaar te verbinden en onderwijs
over palliatieve zorg een meer prominente     
 plek te geven. 

We zijn verbonden aan het Consortium
Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost-Brabant.
Ook zijn we verbonden aan het programma
Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ)
zie www.o2pz.nl

Palliatieve zorg, dat kun je leren. 

“Waar kan ik in mijn regio een opleiding over palliatieve zorg vinden die bij mij past?” 
“Kan ik ergens een gesprekstraining volgen over proactieve zorgplanningsgesprekken?” 
“Waar vind ik onderwijsmateriaal voor mijn studenten over palliatief redeneren, 
 presentaties over zingeving in de palliatieve fase of casuïstiek over symptoombestrijding?” 
“Hoe blijf ik up to date over actuele ontwikkelingen in de palliatieve zorg en ontmoet ik
anderen die daar ook in geïnteresseerd zijn?”
“Ik heb expertise in palliatieve zorg maar hoe verbeter ik mijn didactiek met nieuwe
interactieve werkvormen, ook digitaal?” 

Neem contact met ons op, als je vragen hebt zoals:

Stuur voor deze, of andere vragen een e-mail naar:
onderwijsknooppuntpalliatievezorg@zuyd.nl 

ONDERWIJSKNOOPPUNT PALLIATIEVE ZORG

Wist je dat...?
 ..studenten vaak al in het eerste jaar van de opleiding 
te maken krijgen met palliatieve zorg?

...hier nog meer aandacht voor nodig is in de opleidingen? 

...er al veel opleidingsmaterialen te vinden zijn op palliaweb?

...je op de hoogte blijft van alle activiteiten in jouw regio via 
de nieuwsbrief van jouw regionale netwerk palliatieve zorg? 

http://www.o2pz.nl/

