
Overzicht bieden in de grote hoeveelheid 
aangeboden bij- en nascholingen  
op het gebied van palliatieve zorg

KERNPROJECT BVAN KENNISSYNTHESE NAAR EEN LANDELIJK PROGRAMMA 
‘OPTIMALISEREN ONDERWIJS PALLIATIEVE ZORG’ (O2PZ)
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Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot 
het onderwijs in de palliatieve zorg??ONDERZOEKSVRAAG
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Richt een 
werkgroep in voor 

mbo-, hbo- en 
wo-onderwijs  

palliatieve zorg
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Zet een netwerk 
van regionale 
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punten op

•    Het digitaal beschikbaar maken van een catalogus ‘bij- en 
nascholingen palliatieve zorg’

•    Het ontwikkelen van een self-assessment voor verpleeg- 
kundigen en artsen

Het 
kernproject richt 

zich op

•    Bij- en nascholingen zijn nu op verschillende plaatsen vindbaar. 
Met de introductie van de catalogus is er één vindplaats.

•   Onder zorgverleners komt onbewust onbekwaamheid veel voor. 
Met behulp van een self-assessment wordt het mogelijk in  
een veilige omgeving je eigen kennis te toetsen en hiaten te  
ontdekken. Door middel van gerichte bij- en of nascholing  
kan voorzien worden in het updaten van de kennis en  
vaardigheden. 

Waarom 
vinden de  

teamleden dit  
belangrijk?

De website voor 
knooppunten  
online;

Met daarop catalogus Ontwikkelen van een 
self-assessment voor 
artsen en verpleeg- 
kundigen

De belangrijkste mijlpalen voor komend jaar

•   Een catalogus ‘bij- en nascholingen 
palliatieve zorg’

•   Twee self-assessments voor  
respectievelijk artsen en  
verpleegkundigen

Wat is het 
eindresultaat 

dat het  
kernproject 
achterlaat?

•   Een zo volledig mogelijk overzicht van de beschikbare 
bij- en nascholingen om de zorgverleners inzicht te 
verschaffen in de mogelijkheden.

•   De juiste mensen vinden om een self-assessment tool 
te ontwikkelen.

De grootste 
uitdaging voor 
komend jaar
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