
Palliatieve zorg is teamwork en 
gericht op kwaliteit van leven van 

mensen in de palliatieve fase

KERNPROJECT A WOVAN KENNISSYNTHESE NAAR EEN LANDELIJK PROGRAMMA 
‘OPTIMALISEREN ONDERWIJS PALLIATIEVE ZORG’ (O2PZ)
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Kernproject A werkgroep wo en wo+ richt zich op het bieden van een  
onderwijsraamwerk waarin de competenties en EPA’s op het gebied  
van palliatieve zorg voor de basisarts en voor de medisch specialist zijn  
beschreven. Het project biedt daarnaast een teamconcept waarin de 
teamtaken van het palliatieve team beschreven zijn.

Het 
kernproject richt 

zich op

Voor patiënten met een 
ongeneeslijke ziekte 
kunnen we steeds beter
een goede kwaliteit van leven
bieden waarin de patiënt regie voert. Bij 
palliatieve zorg is afstemming en samenwerking tussen 
de zorgprofessionals essentieel. De zorgprofessionals 
van helpende niveau 2 tot en met de medische special-
ist (niveau 8) hebben een belangrijk taak in de palliatieve 
zorgverlening. Daarom is het van belang dat palliatieve 
zorg in alle opleidingen een plaats krijgt.

Ervoor zorgen dat er breed draagvlak en aandacht  
ontstaat voor het belang van onderwijs over palliatieve 
zorgverlening en dat opleidingen palliatieve zorg

graag een plek willen geven in hun curricula en dit 
vanuit een interprofessionele opzet willen  
implementeren.

De grootste 
uitdaging voor 
komend jaar

Voor het wo en wo (+)
 Een gedragen onderwijs-
raamwerk 2.0 (competen-
ties volgens CanMEDS  
en EPA’s) vanuit een team- 
gerichte benadering

Komen tot een gedragen 
handreiking hoe de genees- 
kunde opleidingen en de 
medische vervolgopleidingen 
palliatieve zorg in het cur-
riculum kunnen integreren

wo: de opname van 
Palliatieve Zorg in het 
nieuwe raamplan genees-
kunde

 
wo+ Palliatieve zorg is 
als thema FMS project 
Opleiden 2025

De belangrijkste mijlpalen voor komend jaar

Waarom 
vinden de werk-  
groepleden dit  

belangrijk?
    Borging van onderwijs 
palliatieve zorg in wo 

en wo (+), waarbij werken 
vanuit een teamconcept

centraal staat.

Wat is het 
eindresultaat 

dat het 
kernproject 
achterlaat?


