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DOCENTENHANDLEIDING 
 
In deze docentenhandleiding tref je aan:  
1. Doelstellingen in aansluiting op deze les  
2. Aanbevolen literatuur  
3. Opdracht voor de studenten  
4. Nieuwsbericht   
 
 

1. Doelstellingen 
De doelstellingen van module introductie methodiek signalering als volgt: 
 De student verkrijgt kennis over de inhoudelijke aspecten en het gebruik van 

signaleringsmethodiek. 
 De student kan verwoorden wat de waarde is van de methodiek signalering en 

wanneer deze toe te passen.  
 De student kan in een zorgsituatie een zorgprobleem in de palliatieve fase 

herkennen, met behulp van het stappenplan. 
 De student kan met behulp van een signaleringskaart een eenvoudig 

zorgprobleem verder uitwerken en deze noteren op het werkblad (starter) of 
verwerken in het zorgleefplan (gevorderde en beroepsbekwaam).  

 De student kan aangeven wat de aandachtspunten zijn voor het gebruik van de 
methode.  

 De student kan uitleggen op welke wijze de methodiek kan bijdragen aan de 
voorbereiding van een overlegsituatie (starter) en kan deze in een verwerking 
laten zien (gevorderde) en toepassen in de dagelijkse praktijk 
(beroepsbekwaam).  

 
2. Aanbevolen literatuur 
 Artikel Pallium december 2016: Tijdige signalering essentieel. Knelpunten 

dementiezorg vragen om uitbreiding methodiek (zie ‘Inspirerende 
onderwijsmaterialen rondom Signaleren en Markeren’) 

 Nieuwsbericht doorontwikkeling set signalering 2020: Set Signalering en 
Besluitvorming vernieuwd en uitgebreid Nieuws 6-01-2020  

 Factsheet landschap palliatieve zorg: Stichting Fibula is belangenbehartiger van 
palliatieve netwerkzorg > Netwerken Palliatieve Zorg > Landschap palliatieve 
zorg  

 
IKNL stelt op Palliaweb een Lesmodule, PowerPoint en docentenhandreiking 
beschikbaar voor de methodiek Signalering in de palliatieve fase. Aan de hand van 3 
casuistieken wordt de methodiek signalering in de palliatieve fase. De casus van 
mevrouw Alberts raden wij binnen het keuzedeel MBO aan. Zie hiervoor blz 9-10 uit 
de lesmodule, blz 9 van de docentenhandreiking en dia 26-64 (inclusief notities) van 
de PowerPoint 
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3. Opdracht voor de studenten ter voorbereiding op de deze les 
Zie bijgevoegde opdracht. Bespreek deze aan het begin van de les met de 
studenten.  
Stuur studenten vooraf de digitale set methodiek zodat ze deze in kunnen kijken. In 
de les deze stapsgewijs doornemen. Hoe is de methodiek opgebouwd? Wat zijn 
onderdelen van deze methodiek? Klik op deze link naar de digitale set.    
 
De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ kan ook besteld worden via de shop 
van het IKNL (https://shop.iknl.nl/shop/signalering-in-de-palliatieve-fase/54892)  
 
 
4. Opdracht 
Bereid je voor door de volgende onderdelen 
door het lezen en bestuderen van:  
Artikel: Mediator 14 november 2015 ZonMw 
 
Bekijk het filmpje Goede voorbeelden Palliatieve 
Zorg:  Signalering door verzorgenden Steun voor 
verzorgenden om beter te signaleren  
 
Zoek zelf actief naar informatie op internet over de signaleringskaarten.  
Noteer je vragen en/of onduidelijkheden en neem ze mee naar de bijeenkomst.  
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5. Onderstaand nieuwsbericht komt van de Palliaweb 
Link naar nieuwsbericht 
 

 
 
 
  

Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 
 

Bekijk hier de leerdoelen  

Set Signalering en Besluitvorming vernieuwd en uitgebreid 
Nieuws - 6 januari 2020 
 
Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De set 
Signalering biedt de zorgverlener hiervoor handvatten en is uitgebreid met een 
signaleringskaart en achtergrondinformatie over zingeving en spiritualiteit. 
Daarnaast zijn de signaleringskaarten en achtergrondinformatie van dyspneu, 
misselijkheid & braken, pijn en vermoeidheid in de set Signalering aangepast op 
basis van herziening van deze richtlijnen. Wil je hier meer over weten? 
Raadpleeg dan de informatie over deze methode op Palliaweb. 
 
De digitale set Signalering in de palliatieve fase is kosteloos verkrijgbaar. De 
gedrukte set Signalering is tegen vergoeding te verkrijgen in de webshop van 
IKNL. 
 
Set Besluitvorming palliatieve fase herzien 
 
De Set Besluitvorming is tevens aangepast op basis van de hierboven genoemde 
herziene richtlijnen. Het gebruik van de methodiek zorgt ervoor dat 
zorgverleners doelgericht analyseren, dat er oog is voor alle dimensies en er 
tijdig wordt geanticipeerd op veranderingen. Er wordt daarbij nadrukkelijk 
rekening gehouden met de wensen van de patiënt en zijn levensverwachting. 
 
Meer informatie over besluitvorming in de palliatieve fase vind je op onze 
projectpagina. Hier kun je ook de digitale set downloaden. 
 
Bron: PZNL 


