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Van zorgverleners wordt verwacht dat zij palliatieve zorg kunnen verlenen. Hiervoor is goed onderwijs essentieel. Om goed
onderwijs te kunnen leveren is het meerjarige programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg, in het leven
geroepen. Dit programma gaat ervoor zorgen dat naast landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders, er
een landelijk zichtbaar, toekomstgericht, efficiënt en structureel ingebed onderwijsaanbod beschikbaar komt van hoge kwaliteit
voor alle (toekomstige) professionele zorgverleners in de palliatieve zorg. Hoe het ervoor staat met de ontwikkelingen rondom
dit programma kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Programmamanager O2PZ: ‘Steeds meer draagvlak voor O2PZ’
Hoe kun je palliatieve zorg verankeren in de toch al volle curricula? En hoe rust je
zittende zorgprofessionals het beste toe? Programmamanager Marijke Dericks-Issing
vertelt welke stappen er in O²PZ al zijn gezet om palliatieve zorg een structurele
plaats in het onderwijs te geven. Lees verder.

Zes vragen aan... Berdine Koekoek
Berdine Koekoek is netwerkcoördinator palliatieve zorg in de regio Oost-Veluwe.
In het programma O²PZ slaat ze, als werkgroeplid van kernproject A-hbo, een brug
tussen praktijk en onderwijs. Wat zijn haar beweegredenen en wensen? Programmaadviseur Jojanneke van Staveren informeerde ernaar in 6 vragen. Lees verder.

'Onderwijsraamwerk 2.0 maakt vertaalslag naar nieuwe ontwikkelingen'
Op 1 oktober van dit jaar verschijnt de conceptversie van het Onderwijsraamwerk
palliatieve zorg 2.0. Dat is vrij snel nadat de eerste versie (in 2016) het levenslicht
zag. Ingrid van Zuilekom, projectleider kerngroep A-hbo van O²PZ, blikt terug op
versie 1.0. Ze legt uit waarom een doorontwikkeling nodig is en wat de verbeterslag
inhoudt. Lees verder.

Symposium O²PZ: ''Palliatieve zorg kun je leren'
Palliatieve zorg hoort een herkenbare plek in het onderwijs te hebben. Hoe kun je je hiervoor zorgen zonder je curriculum
volledig aan te passen?
Dinsdag 1 oktober 2019 organiseert programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg, het symposium O²PZ
'Palliatieve zorg kun je leren'. Tijdens dit symposium krijg je handvatten en best practice tools aangereikt uit de (onderwijs)praktijk om palliatieve zorg gemakkelijk te integreren in de leerpraktijk of in het curriculum. Het symposium zal plaatsvinden
in Postillion Convention Centre Utrecht Bunnik.
Wil je via de mail op de hoogte worden gehouden
van het programma en andere ontwikkelingen
rondom het symposium O²PZ?
Klik hier.

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik hier.

