
Bericht uit de projectgroep 

 

De vakantie is net achter de rug en we gaan er meteen volle bak tegenaan. We hebben er weer zin in. 

Vrijdag 27 augustus is het bestuur bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering waarin Gerard 

Castermans, projectleider Competentieprofiel, ons meenam in de EPA-beschrijvingen ( entrustable 

professional activity, in het Nederlands te vertalen als ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’)  

die de projectgroep geschreven heeft. Nog in conceptfase 1 maar een grote stap in het proces. 

De bestuursleden zijn onder de indruk van de kwaliteit van het stuk. 

 

30 augustus treffen de projectleden elkaar live en gaan we met elkaar kijken naar het 

competentieprofiel in concept. Ongetwijfeld komen daar weer verbeteringen uit voort en wanneer 

die verwerkt zijn, gaat het stuk naar de klankbordgroep.  

 

Al met al zijn er ruim 30 personen betrokken bij de ontwikkeling van het competentieprofiel. We 

noemen bewust nog niet de functie titel. We ontwikkelen met professionals uit het onderwijs en met 

verpleegkundigen die dagelijks palliatieve zorg verlenen. Verpleegkundigen die zich deskundig, 

professioneel en ook specialist mogen noemen op het gebied van het verlenen van Palliatieve zorg. 

We zijn er nog echter nog niet uit hoe we de functie gaan noemen. Natuurlijk hebben we al wel 

ideeën en de meningen zijn verdeeld. Dat vinden we geen probleem. We streven naar eenduidigheid 

en helderheid.  En daar kun jij over mee beslissen. 

 

Houdt de nieuwsbrief en onze website in de gaten. Er komt een poll waar jij aan mee kunt doen. 

 

In oktober organiseren we een zoomsessie over het competentieprofiel en ook daar nodigen we van 

harte voor uit. Zo willen we iedereen de gelegenheid geven om mee te denken met het 

competentieprofiel. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. Wil je zeker zijn van een persoonlijke 

uitnodiging in je mailbox? Stuur dan een mailtje naar: palliatievezorg@venvn.nl  
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