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Samenvatting bij tussenverantwoording ZonMw 27 juli 2021  
 

Implementatieonderzoek CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's 
in palliatieve zorg  
 
In dit project wordt onderzocht hoe CURA effectief en duurzaam kan worden geïmplementeerd in 
verschillende organisaties. CURA is een instrument ter ondersteuning bij morele dilemma’s of lastige 
situaties in de zorgpraktijk. Het heeft als doel om zorgverleners in de (palliatieve) zorg op een 
laagdrempelige manier te ondersteunen in de omgang met morele dilemma’s.  
 
Naast het NPZR&o en de onderzoekers van Amsterdam UMC nemen Lelie zorggroep en het Ikazia 
ziekenhuis aan dit project deel. 
 
 
Binnen het Ikazia ziekenhuis zijn inmiddels 4 CURA-ambassadeurs getraind en hebben een certificaat 
ontvangen. De CURA ambassadeurs leiden de zgn wekelijkse CURA momenten op afdeling 3b maar 
ook op andere afdelingen in het ziekenhuis. Juist ook tijdens de Corona golven hadden deze 
momenten een belangrijke meerwaarde ook al was er sprake van tijdsdruk. Samen met een 
beleidsmedewerker van het ziekenhuis wordt gewerkt aan een implementatie- en borgingsplan. 
Verder wordt CURA besproken binnen de ethische commissie.  
 
De getrainde CURA ambassadeurs van Leliezorggroep hebben ook de training afgerond met het 
behalen van hun certificaat. Het certificaat is tijdens een feestelijke online bijeenkomst uitgereikt. Het 
team van palliatief verpleegkundigen die ambulant werkzaam zijn passen de CURA methode toe 
tijdens hun eigen overleg maar ook bij de wijkteams binnen hun regio. Ook binnen hospice 
voorziening ‘de Regenboog’ zijn CURA ambassadeurs getraind en wordt de methode toegepast 
tijdens intervisie momenten voor zowel professionals als vrijwilligers. Verder wordt CURA gebruikt 
tijdens ad hoc momenten waar nuttig en nodig. De CURA ambassadeurs hebben een implementatie 
plan gemaakt voor hun eigen teams. Binnen Leliezorggroep breed wordt het implementatieplan nog 
besproken binnen de vakgroep palliatieve zorg en wordt mogelijk onderdeel van de implementatie van 
het kwaliteitskader palliatieve zorg waarvoor een nul-meting wordt gedaan.    
 
Om te leren van elkaars ervaringen wordt deelgenomen aan gezamenlijke bijeenkomsten (digitaal tot 
nu toe). In november 2020 was er een bijeenkomst over de training van de CURA-ambassadeurs, 
In januari 2021 een bijeenkomst over het te schrijven implementatieplan per netwerk en  
begin juni een masterclass over implementatie met een expert van ZonMw.  
 
In de nieuwsbrief van het NPZR&o is aandacht gegeven aan CURA. Daarnaast is CURA opgenomen 
in het jaar werkplan NPZR&o van 2021. 
 
Tijdens de jaarbijeenkomst van het NPZR&o op 10 juni 2021 is er een workshop CURA gegeven, 
waardoor ketendeelnemers van diverse organisaties kennis hebben gemaakt met de CURA methode. 
Voor de verdere implementatie en borging binnen het NPZR&o wordt CURA opgenomen als 
werkwijze om in de ketens casuïstiek te bespreken. Verder is de intentie om de CURA methode op te 
nemen in de basisscholing palliatieve zorg, i.s.m. met Leerhuizen palliatieve zorg. 
Ook wordt de CURA methode geïntroduceerd als werkwijze om tijdens PaTz bijeenkomsten lastige 
situaties te bespreken. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met de met de Geestelijk Verzorgers 
die aangesloten zijn bij de PaTz groepen en het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken. 
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