
Word (weg)wijzer met het onderwijsknooppunt
Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant 

 Het Onderwijsknooppunt Palliatieve zorg wil een wegwijzer zijn voor
zorgprofessionals, studenten en docenten. We helpen je graag op weg! 

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

AANLEIDING ONDERWIJSKNOOPPUNT
PALLIATIEVE ZORG

Actuele (regionale) ontwikkelingen in de palliatieve zorg
Opleidingen en/of trainingen in de regio 
Behoefte aan (inspiratie voor) onderwijsmateriaal 
Didactische trainingen voor gastdocenten
Relevante onderzoeken en resultaten 
Inzet van gastdocenten  

Contact? Vragen over o.a.:

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

Palliatieve zorg, dat kun je leren.

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  

DOEL EN SAMENWERKING 
 ONDERWIJSKNOOPPUNT 

...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;
...de verbinding die het onderwijsknooppunt kan brengen
van meerwaarde is voor alle leden.

Het onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg Limburg Zuidoost-
Brabant werd in 2020 opgericht. 

De noodzaak ervan gezien door alle betrokkenen omdat: 

Vanuit alle mbo en hbo instellingen in de regio sloten
contactpersonen aan, die reeds betrokken waren bij O2PZ.

Tijdens de eerste bijeenkomsten werden regionale knelpunten
in het palliatieve zorg onderwijs geïdentificeerd. Deze staan
centraal in het jaarplan met bijbehorende actiepunten. Ze
worden jaarlijks geëvalueerd en herzien waar nodig.  

http://www.o2pz.nl/

