Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg

KIJK JE NAAR DE ZIEKTE
OF ZIE JE EEN mens?

Optimaliseren van
palliatieve zorg begint bij
onderwijs. Daarom organiseert
O²PZ een praktisch symposium
voor o.a. docenten, beleidsmakers
en ontwikkelaars in het zorgonderwijs.

1 OKTOBER 2019

Postillion Convention Centre Bunnik
10.00 - 17.00 UUR

o2pz.nl/symposium
MELD U
NU AAN

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door

PALLIATIEVE ZORG:
OPTIMALISATIE BEGINT BIJ ONDERWIJS
Een praktisch symposium voor o.a. docenten, beleidsmakers en ontwikkelaars
in het zorgonderwijs.
De verbetering van palliatieve zorg begint bij het optimaliseren van het onderwijs. Voor alle
zorgprofessionals, op alle niveaus. Hoe zou dat moeten? O²PZ geeft antwoorden op deze
en andere vragen tijdens het symposium ‘Palliatieve zorg: optimalisatie begint bij onderwijs’.
Opleidingsmanagers, docenten, beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en opleidingscoördinatoren in het mbo, hbo en wo (+) verrijken zich met concrete handvatten, direct
toepasbaar in de leerpraktijk of het curriculum.

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Suzanne Spliethoff

09.30

Ontvangst

10.00

Opening door Fred Lafeber (Beleidscoördinator palliatieve zorg
bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

10.15

De noodzaak van onderwijs binnen palliatieve zorg
Sander de Hosson (longarts)

10.45

‘The future is uncertain and the end is always near’
Over onderwijs en de onvermijdelijke toekomst
Rob Bruntink (journalist palliatieve zorg)

11.15

Pauze

11.45

Waarom apen vlooien
Patrick van Veen (bioloog)

12.45

Docent aan het woord
Marieke van den Brand (internist –ouderengeneeskunde en docent),
Monique Steegers (hoogleraar pijngeneeskunde en palliatieve
geneeskunde en docent)

13.15

Lunch

14.00

Workshoprondes: Ronde 1: (14.00 uur), Ronde 2: (15.15 uur)

16.15

Ludieke samenvatting van de dag en afsluiting

17.00

Borrel

WORKSHOPS
ONDERWIJSRAAMWERK 2.0 (MBO, HBO, WO EN WO+)

Tijdens deze workshop heb je de mogelijkheid om
op een interactieve manier aan de slag te gaan
met het doorontwikkelde Onderwijsraamwerk 2.0.
DISCOVERY OF THE PALLIATIVE CARE LANDSCAPE
(MBO, HBO EN WO)

In deze interactieve workshop gaan we samen het
landschap van palliatieve zorg ontdekken, een
reis door definiëring, markering en levenseindegesprekken om uit te komen bij de vraag wat
moeten studenten kennen, kunnen en weten
over palliatieve zorg.
CURA (MBO, HBO EN WO)

Introductie in het CURA, een instrument dat helpt
om (gezamenlijk) te reflecteren in klein groepsverband, speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen
en verzorgenden in de palliatieve zorg. Ook wordt
er tijdens de workshop ingegaan in hoe CURA in te
bedden is in het reeds bestaande curriculum van
jouw onderwijsorganisatie.

PROACTIEVE ZORGPLANNING M.B.V. DE
GESPREKSWIJZER (MBO, HBO EN WO)

In de workshop wordt laten we zien wat het
belang is van proactieve zorgplanning en hoe
de ontwikkelde Gesprekswijzer kan helpen in de
aanpak hiervan. Daarnaast wordt dit met elkaar
geoefende samen met een professioneel acteur.
MODERNE DEMENTIEZORG (HBO)

Keuzevak ‘Moderne dementiezorg’ bij HBO-v
opleiding van Hogeschool Inholland.
PALLIATIEVE ZORG AAN PATIËNTEN MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND (MBO, HBO)

In deze workshop krijg je handvatten en tips voor
het ontwikkelen van onderwijs en informatie over
aandachtspunten over zorg aan patiënten met
aan migratieachtergrond. Daarnaast zullen we
onze e-learning over dit thema presenteren. Deze
e-learning kan gebruikt worden in het onderwijs.
WEBAPP LEVENSVRAGEN (MBO, HBO)

Een interactieve workshop waarin de deelnemers
meegenomen worden in de ontwikkeling van het
keuzedeel en wat er in het keuzedeel aan bod
komt.

Deze workshop gaat over de webapp Levensvragen. In de webapp is aandacht voor de spirituele
dimensie van palliatieve zorg. Er wordt ingegaan
over hoe de webapp ingezet kan worden in het
onderwijs en deelnemers gaan zelf aan de slag
met de opdrachten uit de webapp.

PASEMECO - INTEGRATIE VAN PALLIATIEVE ZORG IN
DE GENEESKUNDE OPLEIDINGEN (WO)

WAARDEREND VERANDEREN: BEHOUDEN WAT
WERKT (MBO, HBO, WO)

Als deelnemer doe je tijdens deze workshop
ervaring op met het integreren van palliatieve
zorg in bestaand onderwijs met behulp van de
Pasemeco toolbox.

Hoe kun je zorgen dat palliatieve zorg een
herkenbare plek in het onderwijs krijgt zonder
het curriculumvolledig aan te passen? In deze
workshop krijg je handvatten om op basis van
de principes van “waarderend onderzoeken”
veranderingen in het onderwijs door te voeren.

KEUZEDEEL PALLIATIEVE ZORG (MBO)

PALLIATIEF REDENEREN (MBO, HBO)

Tijdens de workshop ervaar je hoe binnen de minor
palliatieve zorg van Avans Hogeschool gewerkt
wordt met authentieke casuïstiek en ontdek je de
meerwaarde van het werken met de methodiek
‘Besluitvorming in de palliatieve fase’.

TOOLBOX EN TIPS VOOR IMPLEMENTATIE (MBO, HBO)

Wat heeft het project basiscompetenties palliatieve
zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen
opgeleverd? Tijdens deze workshop worden tips
voor de implementatie in de basiscurricula
meegeven aan de deelnemers.

ALGEMENE
INFORMATIE
DOELGROEPEN

Het symposium is relevant voor opleidingsmanagers,
docenten, beleidsmakers, curriculumontwikkelaars,
opleidingscoördinatoren binnen het mbo, hbo en
wo (+).
DATUM

Dinsdag 1 oktober 2019 van 10.00 - 17.00 uur
LOCATIE

Het symposium vindt plaats in het
Postillion Convention Centre Bunnik.
BEREIKBAARHEID

Het adres is Baan van Fectio 1, 2981 HZ, Bunnik.
Zie de website voor informatie over bereikbaarheid
en parkeren.
WIJZE VAN INSCHRIJVEN EN BETALING

Deelname aan het symposium bedraagt € 55,-.
U kunt zich tot vijf werkdagen voor het symposium
online inschrijven via www.o2pz.nl/symposium
Betaling verloopt via iDEAL.
ORGANISATIE EN INLICHTINGEN

O2PZ in samenwerking met VUmc Academie,
Events Center
Telefoon:
E-mail:
Website:

020 444 8444
events@vumc.nl
www.o2pz.nl

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door

