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‘Leren van elkaar’ stond centraal tijdens het symposium HOOP van 8 oktober 2020 voor artsen, docenten en
andere betrokkene bij medisch onderwijs. Niet voor niets is de volledige titel ‘Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve
zorg’, want we kunnen veel van elkaar leren. Hoe doe je dat eigenlijk, palliatieve zorg integreren in de
geneeskunde opleidingen? Welke goede voorbeelden worden al in de onderwijspraktijk gebruikt? En welke
hulpmiddelen zijn beschikbaar voor docenten?

Onze partners & opvolgers
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De omstandigheden in 2020 leidden tot een online ontmoeting in plaats van een fysiek samenzijn. Het
symposium was zeker niet minder levendig en boeiend, dankzij de enthousiaste inbreng van alle deelnemers,
workshopleiders en ondersteuners. Hartelijk dank daarvoor!
In deze uitgave leest u een beknopte impressie van de dag.
Projectgroep Pasemeco
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Pasemeco - introductie
Pasemeco staat bijna aan het eind van een vierjarige reis, vertelt onderwijskundige en
projectlid Daniëlle Verstegen in haar inleiding.

Het Pasemeco project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw
en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer
dan zorg.
www.pasemeco.nl
info@pasemeco.nl

Via ontmoetingen, onder meer met de EPZ onderwijscommissie, ontstond de overtuiging
om in de initiële geneeskunde-opleidingen in Nederland onderwijs op te nemen over
palliatieve zorg. Hieruit kwam het Pasemeco project voort, met steun van ZonMw én met
steun van alle acht geneeskunde opleidingen in Nederland. We hebben vanaf het begin
gewerkt met een interdisciplinair team, van palliatieve zorg experts, bevlogen en ervaren
artsen, onderwijskundigen, onderzoekers en student-assistenten.
Doelstelling van het Pasemeco-project:
Het op maat integreren van palliatieve zorg onderwijs in de basiscurricula geneeskunde
in Nederland.
Community
We willen graag een ‘community of practice’ creëren, waarin alle faculteiten
vertegenwoordigd zijn. Vanaf de projectstart werken we nauw met docenten samen om
écht verandering in het onderwijs te realiseren.
Er is een groot netwerk ontstaan:
• binnen de faculteiten, met docenten, opleidingsdirecteuren en curriculumcoördinatoren
• met studenten, o.a. het Landelijk overleg co-assistenten, IFMSA, studieverenigingen
• met experts in palliatieve zorg,
• met vertegenwoordigers van patiënten en naasten
• met collega’s als de Consortia Palliatieve Zorg en O2PZ, PZNL, Pharos en collegaprojecten uit het ZonMw programma Palliantie.

De projectleden van toen en nu:
•
Marieke van den Beuken, hoogleraar palliatieve
geneeskunde
•
Annemie Courtens, verplegingswetenschapper
•
Diana Dolmans, hoogleraar innovatieve leeromgevingen
•
Jimmy Frèrejean, universitair docent, onderwijskundige
•
Delian Hofman, studentondersteuner
•
Evelien Neis, projectleider, klinisch onderzoeker
•
Juliette Parlevliet, projectleider, klinisch geriater
•
Jolien Pieters, promovenda
•
Angel Schols, arts, projectmedewerker
•
Daniëlle Verstegen, onderwijskundige
•
Franca Warmenhoven, vm. projectleider, arts, docent
•
Judith Westen, vm. projectleider, arts, coach, docent
•
Huriye Yaldiz, studentondersteuner
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Beroepstaken
We hebben beroepstaken palliatieve zorg voor de basisarts opgesteld, onder meer aan de hand
van een Delphi-studie: wat moet een basisarts eigenlijk kunnen op het vlak van palliatieve zorg?
Hieraan ging een zorgvuldige analyse vooraf, onder meer met inbreng van artsen, docenten,
studenten, patiënten en naasten. Deze beroepstaken zijn – zij het in andere bewoordingen –
ook terug te zien in het nieuwe raamplan.
Onderwijsmateriaal
Naast het verzamelen van bestaand onderwijsmateriaal heeft de projectgroep ook mét de
faculteiten nieuw onderwijsmateriaal gemaakt. Zo hebben we voor onderwerpen die tot nog
toe onbelicht bleven in de Nederlandse curricula, leerlijnen ontwikkeld: dat geldt voor de
leerlijn Communicatie en zingeving en de leerlijn Advance Care Planning (ACP) – in
ontwikkeling. Hierin zitten ook ‘virtual patients’. Indrukwekkend is de film ‘Dit ben ik!’, waarin
patiënten aan het woord zijn over de vier dimensies van zorg. Andere nieuwe
onderwijsmaterialen zijn kennisclips, opzet en invulling voor zorgstages, handvaten voor klinisch
redeneren, en meer.

Uitgangspunten Pasemeco-toolbox:
•

Vrij toegankelijk en vindbaar voor iedereen die
ermee wil werken

•

Definitie palliatieve zorg & competenties basisarts:
WHO, EAPC, Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg

•

Nieuw materiaal gebaseerd op authentieke
leertaken, gerelateerd aan de Pasemecoberoepstaken voor basisartsen

•

Variatie in inhoud, context en complexiteit

•

Materialen voor zowel de bachelor- als
masteropleiding

•

Actief en reflectief leren stimuleren

•

Bedoeld voor integratie in bestaand (geneeskunde)
onderwijs, om onderwijskundige redenen en omdat
álle artsen met palliatieve zorg te maken krijgen

•

Inzetbaar op verschillende manieren, ‘eigen’ te
maken voor het eigen curriculum.

Al deze materialen vinden een thuis in de Pasemeco toolbox, en sinds 2020, ook bij Palliaweb.

Direct naar:
Fragment uit
‘virtual patient’
onderwijsmateriaal

•
•

Lijst van beroepstaken palliatieve zorg voor
basisartsen
Toolbox van nieuw en bestaand onderwijsmateriaal
– sinds 2020 blijvend bij Palliaweb
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Raamplan Artsopleiding 2020
In relatie tot de beroepstaken palliatieve zorg zoals vastgelegd binnen Pasemeco

Beroepstaken palliatieve zorg:

Raamplan:

1. Praat over ongeneeslijk ziek-zijn en
de dood

• In samenspraak met de patiënt en diens naasten of met
de patiëntengroep en met andere betrokken
zorgprofessionals

2. Organiseer proactieve zorgplanning

3. Bestrijdt het lijden vanuit de vier
dimensies
4. Werk multi- en interdisciplinair
5. Voer het zorgpad rondom overlijden
uit
6. Draag zorg voor persoonlijk welzijn.

• De arts houdt hierbij rekening met de levensfase
(kind/volwassene/oudere) en de mogelijke
kwetsbaarheid van de patiënt en diens omgeving
• Houdt rekening met de veerkracht en het vermogen tot
eigen regie van de patiënt

• Multidisciplinair en multidimensionaal ziekten
behandelen en patiënten begeleiden, ook als de ziekte
ongeneeslijk is
• Leren aandacht te besteden aan het eigen welzijn. Een
attitude van levenslang leren en reflecteren is hiervoor
onontbeerlijk.
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Onze partners & opvolgers
Het Pasemeco-project stopt eind 2020. Onze partners Palliaweb en O2PZ
dragen vanaf dat moment zorg voor het plaatsen en onderhouden van
onderwijsmateriaal in de Palliaweb toolbox.
PZNL, de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland, maakt zich hard voor de best
mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Palliaweb is het platform van PZNL, waar
mensen die in, aan of voor de palliatieve zorg werken bruikbare en actuele informatie
kunnen vinden, die hen helpt hun werk efficiënt, goed en wellicht beter uit te
voeren. Het is sinds medio 2020 ook de nieuwe plaats voor alle onderwijsmaterialen
over palliatieve zorg, vanuit Pasemeco en zusterproject EDUPAL. Hiermee zijn meer
dan 300 materialen beschikbaar voor verpleegkundig en geneeskundig onderwijs.

Meer informatie over Palliaweb is te zien in het filmpje: https://youtu.be/HNFFZQibL9I

Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg: O2PZ.nl
In zorgopleidingen ligt de focus nog veelal op behandeling van de ziekte en dat zien
we terug in de zorgpraktijk. Zo dreigt de mens achter de patiënt vergeten te worden
en wordt onvoldoende aandacht besteed aan de kwaliteit van leven. De minidocumentaire van O²PZ Kijk je naar de ziekte of zie je een mens? bevestigt dit beeld.
‘Je voegt geen dagen toe aan het leven, maar leven aan de dagen’, zegt een van de
zorgprofessionals. Hoe je dat doet, moet je kunnen leren tijdens je studie. O²PZ
werkt aan het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg op alle niveaus.
Het programma levert een aantal producten op om dit te bereiken. Het
Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 is zo’n product. Het is klaar en momenteel
ondersteunt het programma het initieel onderwijs bij de implementatie.
In het voorjaar van 2021 wordt een platform gelanceerd met daarop onder andere
een digitale catalogus met bij- en nascholingen en een toolbox met lesmateriaal. Dit
platform ontwikkelt O²PZ in nauw overleg met Palliaweb. Doelen:
• (aankomende) zorgprofessionals te helpen bij het ontwikkelen van hun
competenties
• docenten/opleiders in het zorgonderwijs, op alle niveaus, te ondersteunen bij
het optimaliseren van hun onderwijs.
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Workshop: Palliatieve zorg integreren in het curriculum
Hoe integreer je palliatieve zorg in het curriculum?
•

Marieke van den Brand, internist/specialist
palliatieve zorg Radboudumc

•

Judith Westen, arts, docent en coach, UMC Utrecht

Er zijn globaal drie manieren om palliatieve zorg op te nemen in het onderwijs: in een keuzeblok, in een
verplicht blok, of ‘longitudinaal’ geïntegreerd in de opleiding. Werken in een blok vereist minder
afstemming en integratie maakt een opbouw in complexiteit mogelijk. Met een voorbeeld van een leerlijn
klinisch redeneren/Advance Care Planning (ACP) laat Judith Westen een mogelijke opbouw in leertaken
zien. Marieke van den Brand licht toe, hoe onderwijs over palliatieve zorg in één blok kan worden
aangeboden, met aansluiting bij ander onderwijs in het curriculum en verdieping daarvan.

•

Jimmy Frèrejean, onderwijskundige, Universiteit
Maastricht

Deelnemers bespreken vervolgens in groepen wat zij missen op het vlak van palliatieve zorg in hun
onderwijs, en welke obstakels ze zien bij het toevoegen van die omissies.
Een van de inzichten uit de groep: er zijn nog onderwijsplaatsen waar palliatieve zorg wordt benaderd
vanuit de ‘smalle’ definitie: end-of-life care, ethische en juridische benaderingen, alleen voor ouderen en
kankerpatiënten. Palliatieve zorg hoort onder meer ook in de kindergeneeskunde en de extra-/transmurale
zorg thuis!

Meer kennisdeling en inspiratie
in de Palliaweb toolbox

Voor alle studenten
Opbouw in complexiteit
Herhaling met tijd ertussen
(betere retentie)
Integratie in alle relevante contexten
(betere transfer)
Zichtbaarheid, onderdeel normale zorg
Controle over onderwijs & coherentie
Niet veel tijd nodig voor afstemming
Duidelijke allocatie van uren voor PZ
onderwijs

Keuzeblok

Verplicht
blok

Longitudinaal
geïntegreerd

+/-

+
+/-

+
+
+

-

-

+

+
+
+

+
+/+

+
-

Leertaken in de leerlijn
Klinisch Redeneren/ACP
1. Worked examples
2. Klinisch redeneren m.b.v.
docent en medestudent
3. Virtual patients
4. Simulatiepatiënt gesprekken
5. Taken in de klinische praktijk
a.d.h.v. dossier
• zorgplan opzetten
• reflecteren op beleidskeuzes
Gesprek met patiënt (bijwonen/
onder begeleiding)

Zó ruim je obstakels uit de weg:
- Betrek studenten en studentenverenigingen – zij hebben
ook invloed op het curriculum. Vraag hén wat zij missen.
- Het nieuwe Raamplan biedt een stok achter de deur.
Hier moeten opleidingen mee aan de slag. Bied je hulp
aan, denk proactief mee!
Tips van deelnemers:
• De inzet van ervaringsdeskundigen hoeft niet alleen
betrekking te hebben op patiënten en naasten. Denk ook
aan zorgprofessionals!
• Je kunt een casus op twee manieren uitwerken, eenmaal
curatief, eenmaal palliatief.
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Workshop: Ruimte voor zingeving
Hoe laat je zingeving aan bod komen in het medisch
onderwijs?
•

Annemie Courtens, coördinator expertisecentrum
palliatieve zorg Maastricht UMC+

•

Esther Diederen, geestelijk verzorger, Maastricht UMC+

Verder kijken en lezen:
•
•

Film ‘Dit ben ik!’
Leerlijn Communicatie en zingeving in toolbox

‘Waardoor werd je afgelopen week geraakt?’ Zingeving is een belangrijk onderwerp, maar niet eenvoudig
om over te praten. Zelfs in de vorm van zo’n eerste vraag aan workshopdeelnemers – laat staan voor
patiënten. Wat is de rol van de arts? Welke vragen moet de arts stellen om het gesprek op gang te
brengen? Een kwestie van leren én van oefenen. Onderwijs over zingeving moet in elk geval gespreks- en
luistervaardigheden bevatten, evenals zelfreflectie.
De film ‘Dit ben ik!’ maakt veel indruk en is een absolute kijktip, aldus deelnemers. De leerlijn
Communicatie en zingeving kent een heldere opbouw, met veel variatie, zo geven deelnemers aan. Dat
blijkt ook uit een (nog niet gepubliceerd) onderzoek van Jolien Pieters, die experts, docenten, studenten
en onderwijskundigen daarover heeft geïnterviewd in een expert appraisal study.
Eén van de deelnemers: “Onze kans ligt bij studenten. Die willen dit leren!”
Thema’s om een gesprek op gang te brengen:
•

•
•
•
•

•
•

Wat wil je zelf bepalen en wat laat je over
aan anderen?
Wat wil je vasthouden en wat kan je
loslaten?
Wat wil je blijven herinneren, koesteren en
wat wil je liever vergeten?
Wat wil je nog doen en wat wil je laten?
Wat heb je nog recht te zetten of af te
handelen?
Waar hoop je op en waar geloof je in?
Waar ben je bang voor?

Leertaken in de leerlijn Communicatie en
zingeving:
1. Ziek zijn in vier dimensies: lichamelijk,
psychisch, sociaal en zingeving
2. De palliatieve patiënt in de context van het
leven
3. Reflectie eigen visie op leven en sterven
4. De zingevingsdimensie in beeld
5. De professional aan het werk
6. Een gesprek rond zingeving aangaan en werken
met het Diamantmodel
7. Simulatiepatiënt gesprek
8. Zelfstandig gesprek met een palliatieve patiënt

Workshop: Goed begrepen
Onderwijs over het informeren van – en samen
beslissen met – patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg.
•

Gudule Boland, strategisch adviseur/projectleider, Pharos

Zelf aan de slag:
•

Goed begrepen e-learning dialogue trainer

Ongeveer een derde (!) van alle Nederlanders heeft moeite om na een gesprek met de dokter thuis te
vertellen wat die heeft gezegd, de medische informatie te begrijpen en de afgesproken stappen uit te
voeren. Het is dan ook van groot belang dat artsen hun communicatie aanpassen als de patiënt
beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Bijzonder: beginnende artsen gebruiken méér jargon dan
hun meer ervaren collega’s.
Hoe voer je effectieve gesprekken met patiënten die beperkte gezondheidsvaardigheden hebben? Door
te oefenen. De deelnemers gaan aan de slag met de e-learning – die onder meer is opgenomen in het
curriculum van Radboudumc - en krijgen daarbij feedback en tips.
• “Het is lastiger dan ik dacht.”
• “Het gaat niet alleen om het versimpelen van je taal, maar ook het stellen van open vragen en het
ingaan op emoties.”
• “Dit zou eigenlijk de standaard moeten zijn voor gesprekken met álle patiënten, niet alleen voor
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.”

Tip: de terugvraagmethode
Met de terugvraagmethode kunt u als zorgprofessional nagaan of uw uitleg duidelijk genoeg was. U doet dit
door de patiënt te vragen om in eigen woorden te vertellen wat zojuist is besproken. Hierna kunt u, indien
nodig, bijstellen of aanvullen. Belangrijk is hierbij om de vraag bij uzelf te houden (u controleert namelijk uw
eigen uitleg). U zegt bijvoorbeeld “Ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Wat gaat u thuis vertellen (of
doen)?”
Uit: https://nl.dialoguetrainer.app/module/goedbegrepen/

Workshop: Laaghangend fruit
Aandacht voor palliatieve zorg in bestaand onderwijs.
•

Daniëlle Verstegen, onderwijskundige, Universiteit
Maastricht

•

Judith Westen, arts, docent en coach, UMC Utrecht

•

Evelien Neis, klinisch onderzoeker, Universiteit
Maastricht

Maak gebruik van wat er al is. bijvoorbeeld in de toolbox bij
Palliaweb. Onder meer:
• Dilemma's in de palliatieve zorg
• Suggesties voor leertaken binnen de zorgstage
• De patiënt centraal

Tijdens deze workshop staan praktijkvoorbeelden van palliatieve zorg in het bestaande onderwijs
centraal. Judith Westen presenteert voorbeelden uit Rotterdam, Groningen, Utrecht en Maastricht,
variërend van ‘praten over het levenseinde’, Advance Care Planning, klinisch redeneren casuïstiek, tot
aan de integratie van het palliatieve zorg-perspectief in de zorgstage jaar 1.
Dan mogen de deelnemers zelf in groepen bedenken, wat zij in hun eigen onderwijs zouden kunnen
doen. Een aantal ideeën uit die brainstorm wordt na afloop samen besproken, zoals het betrekken van
ervaringsdeskundigen: patiënten of naasten. Dit kan veel opleveren én het kan ook online. Ook is een
belangrijk inzicht om hierover met andere docenten te praten, om ideeën en ervaringen uit te
wisselen, inspiratie te krijgen én om contacten op te doen.
“Goh, het kan ook heel gemakkelijk zijn!”
Eigen initiatieven om palliatieve zorg in het bestaande onderwijs op te nemen worden uiteraard
toegejuicht. Maar zo geeft Daniëlle Verstegen aan: “Het is óók belangrijk dat er meer systematisch
wordt gekeken naar palliatieve zorg in het héle curriculum. Dat er iemand is die de hele lijn overziet,
en de coherentie en volledigheid daarvan bewaakt.”

Tips & tricks om palliatieve zorg in jouw onderwijs op te nemen:
• Neem iets wat dicht bij je eigen expertise ligt
• Neem iets waar je zelf zeggenschap over hebt
• Probeer medestanders te vinden
• Kijk wat er al in je curriculum is en sluit daarbij aan
• Maak gebruik van de momenten waarop het onderwijs toch al wordt aangepast.
Heb je nog vragen? Vraag ons om mee te denken! info@pasemeco.nl
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Perspectieven op palliatieve zorg in het onderwijs – een panelgesprek
Aan het panelgesprek nemen deel:
• Robert van den Broek, AIOS interne ouderengeneeskunde AUMC, locatie AMC
• Muhlise Canatan, bijna afgestudeerd arts Radboudumc, Nijmegen
• Delian Hofman, student Universiteit Maastricht
• Yvette van der Linden, hoogleraar palliatieve geneeskunde, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC
• Myrna Pelgrum-Keurhorst, hoofddocent-onderzoeker palliatieve zorg Saxion University of Applied Sciences en
projectleider O2PZ
• Marjolein Verkammen, adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Nederland, PZNL
Alle deelnemers maken telkens een keuze tussen één van beide uitspraken en twee panelleden lichten hun keuze toe.

1.
• Studenten vinden palliatieve zorg moeilijk en tijdens hun studie nog niet
interessant.
• Studenten zien palliatieve zorg als verrijking van het bestaande onderwijs.
Deelnemers zijn 50/50 verdeeld. Muhlise: “Onderschat de interesse van studenten
niet! Palliatieve zorg is een absolute verrijking voor het curriculum, met name om
ons voor te bereiden op de praktijk.” Robert: “Veel aankomend artsen worden
gedreven door academische ziektebeelden, diagnosticeren en behandelen. Die
willen – bijvoorbeeld – traumachirurg worden. Niet veel studenten zouden nu goed
kunnen omschrijven wat nu precies onder palliatieve zorg valt.”

2.
• We hebben een ‘masterplan’ nodig om onderwijs over palliatieve zorg in alle curricula
hetzelfde te implementeren.
• Iedere geneeskunde-opleiding moet zelf beslissen hoe en hoeveel aandacht zij geeft
aan palliatieve zorg.
Marjolein: “Dit zijn twee uitersten, maar ik kies voor het masterplan, vanwege het
bredere draagvlak, en ook omdat je kunt zorgen voor een betere aansluiting met andere
beroepsgroepen zoals verpleegkunde. Je kunt dan echt gaan voor een interdisciplinaire
aanpak.” Delian: “Iedere universiteit kan dit op zijn eigen manier invullen. Maar ik ben wel
voorstander van algemene richtlijnen zodat het ook écht wordt geïmplementeerd.”
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Perspectieven op palliatieve zorg in het onderwijs – vervolg panelgesprek

3.
• Palliatieve zorg hoort in het onderwijs vanaf dag 1 van de bachelor.
• Palliatieve zorg is een onderwerp voor de masterfase; dan kunnen studenten er
pas iets mee.
Yvette: “Vanaf de eerste dag kan denk ik niet, maar het is wel van belang dat we
héél snel een rode loper uitleggen en studenten prikkelen met onderwerpen als
eindelevenszorg.” Muhlise: “Ik herinner me toen ik begin, dat ik op dag 1 werd
meegenomen naar de snijzaal. Geneeskundestudenten kunnen wel wat aan! Ik
pleit ervoor om palliatieve zorg toch vroeg in de opleiding op te nemen. Hoe voer je
een gesprek? Wat is Advance Care Planning? Hoe pas je dat in de praktijk toe?”

4.
• Interprofessioneel opleiden is essentieel in de context van palliatieve zorg.
• Interprofessioneel opleiden is een mooi streven, maar in de praktijk niet haalbaar.
De meeste deelnemers kiezen voor de eerste stelling. Myrna: “Het is eigenlijk gek dat we zo
monoprofessioneel opleiden. In de praktijk is palliatieve zorg bij uitstek interprofessionele
zorg: je werkt samen met verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers.
Dat leer je door bijvoorbeeld samen te werken aan opdrachten. Robert: “Is een mooi streven,
maar is het haalbaar? Je kunt ook het optimum zoeken tussen een generalist en specialist. Je
moet weten bij wie je moet zijn als je gespecialiseerde kennis en vaardigheden nodig hebt, en
de transmurale brug wilt slaan naar andere professies. Bijvoorbeeld kun je bij een oudere
patiënt met een heupfractuur de geriater het zaalwerk laten doen, en de orthopeed laten
opereren. Het is lastig om de orthopeed uit de OK te halen.”

In de chat: “Kennis in de bachelor, gedragsuitingen in de master!” “Ik denk toch niet
alleen kennis. Ga eens met je oma of opa praten, dat is ook ‘doen’ en dat kan best
vroeg.” “En waarom niet ook met je ouders, je vrienden? Het gaat niet alleen over
ouderen.”

5.
• Palliatieve zorg krijgt pas echt genoeg aandacht als het een volledig blok of module is in het curriculum.
• Palliatieve zorg zou in het curriculum verweven moeten zitten, overal waar het relevant is.
Yvette: “Elke arts die generalistische zorgverlener is, verleent ook palliatieve zorg maar wéét dat vaak niet. Het is essentieel om palliatieve zorg heel
goed te positioneren en te verspreiden, totdat het in ieders ruggenmerg zit en het ‘gewoon kwalitatief goede zorg’ wordt.” Hierop wordt instemmend
geknikt. Delian: “Daar sluit ik me bij aan. Als je het in één blok zou opnemen kan dit misschien als saai worden ervaren. Terwijl, als je het in stukjes
telkens terug kunt laten komen en studenten kunt prikkelen, dan kan het enthousiasme groeien en kun je kennis opbouwen en verdiepen.”
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Wat neem je mee naar huis?

“Als je palliatieve zorg in één blok organiseert, zakt het geleerde sneller
weg. Laat het daarom juist in verschillende contexten terugkomen.”

Juliette Parlevliet sluit het panelgesprek én het symposium af met de vraag aan alle deelnemers:
‘wat neem je mee naar huis?’. Een bloemlezing uit de reacties:

“Ik dacht aan aparte modules en trainingen, maar dat hoeft niet eens
altijd. Je kunt ook vrij gemakkelijk kleine stappen zetten. Daar heb je geen
grote aanpassingen in toetsen, of gespecialiseerde docenten voor nodig.”

“Er gebeurt al veel, het is goed om te zien dat kennis wordt gedeeld. Maar
preken we hier niet voor eigen parochie?”
“Met de vergrijzing zal de vraag naar palliatieve zorg alleen maar
toenemen. We zien bij de Federatie van Medisch Specialisten een nieuwe,
holistische visie op gezondheid en geneeskunde. Netwerkgeneeskunde is
in opkomst. Palliatieve zorg gaat óver de muren van het ziekenhuis. En
spring in op ontwikkelingen zoals rondom COVID.” “Al die zaken geven
gelegenheid om palliatieve zorg, in de zin van ‘gewoon goede zorg’ in gang
te zetten.”
“Hoe kunnen we de interesse voor palliatieve zorg aanwakkeren bij
beginnende én ervaren artsen?” “Bij verpleegkundigen staat
comfortzorg/warme zorg hoog op de agenda. Hoe kun je dit bij artsen ook
onder de aandacht krijgen?” ”Ik zou willen dat de verpleegkundige en
geneeskundige tak elkaar wat meer opzoeken. Practise what you preach!”
“Je wakkert die interesse aan door studenten er kennis mee te laten maken
als een normaal onderdeel van het onderwijs.” “Terecht: palliatieve zorg ís
normaal onderdeel van de zorg.”
“Er komt wekelijks nieuw materiaal bij. Deel kennis en ervaringen, zoek elkaar op!”
“Palliatieve zorg in begrijpelijke taal: zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden.”

“Hak die grote olifant in stukjes! Laat studenten kennismaken met
palliatieve zorg. Ga ermee aan de slag!”
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