
Palliatieve zorg is teamwork  
en gericht op kwaliteit van leven  
van mensen in de palliatieve fase

KERNPROJECT A MBOVAN KENNISSYNTHESE NAAR EEN LANDELIJK PROGRAMMA 
‘OPTIMALISEREN ONDERWIJS PALLIATIEVE ZORG’ (O2PZ)
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Kernproject A-mbo richt zich op aanpassingen in het mbo-onderwijs  
zodanig dat professionals een antwoord kunnen geven op de vragen  
van vandaag en morgen. Palliatieve zorg is geen individuele exercitie;  
het is teamwerk. Daarom wordt er naast een beschrijving van gedrags- 
kenmerken voor individuele professionals, focus gelegd op samen- 
werking tussen individuele professionals van niveau 2 t/m niveau 8.  
Elkaar kennen, expertise inzetten en aanvullen is het devies.

Voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte moeten we steeds 
beter een goede kwaliteit van leven bieden waarin de patiënt regie 
voert. Bij palliatieve zorg is afstemming en samenwerking tussen  
de zorgprofessionals, patiënt en naasten essentieel. De zorg- 
professionals van helpende t/m de medische specialist hebben  
een belangrijk taak in de palliatieve zorgverlening. Daarom  
is het van belang dat palliatieve zorg in alle opleidingen  
een plaats krijgt.
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De evaluatie/pilot van de keuzedelen waarbij het doel is 
te komen tot een uniform landelijk keuzedeel palliatieve 
zorg. De uitdaging hierbij is naast de kwaliteit en 

volledigheid van de inhoud, met name de samen- 
werking tussen de ROC’s en de acceptatie van ROC’s  
een landelijk aangeboden keuzedeel te gaan voeren.
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