
Palliatieve zorg: professionalisering van docenten en scholing voor 
zorgverleners werkzaam in de oncologische zorg. 
 
De afgelopen jaren is in scholing palliatieve zorg veel geïnvesteerd door o.a. het programma O2PZ. 
Juist nu palliatieve zorg steeds beter een plek in het onderwijs krijgt, is er een tekort aan docenten 
die didactisch geschoold zijn op dit thema. Daarnaast zijn de huidige zorgprofessionals nog niet of 
nauwelijks opgeleid met palliatieve zorg tijdens hun opleiding. Het maakt geen standaard onderdeel 
uit van mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Om snel op deze vraag in te kunnen spelen, worden de  
krachten gebundeld en wordt samen met O2PZ, onderwijsinstituten en zorginstellingen een 
scholingsprogramma volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) ontwikkeld en 
landelijk uitgerold.  
Van september 2023 tot december 2024 wordt een docentenpoule van 420 docenten (MBO, HBO, 
WO en bij en nascholing) geschoold en 525 zorgverleners (verzorgenden, verpleegkundigen en 
artsen).   
 
Het driejarig programma omvat drie projecten  

1. Het opstellen van een docentprofiel Palliatieve Zorg voor MBO, HBO, WO en voor bij- en 

nascholingen  

2. Professionalisering van docenten  

3. Een landelijke uniforme Scholing Palliatieve Zorg voor zorgverleners werkzaam in de 

oncologische zorg. Het programma volgt een projectmatige aanpak. Uitgangspunt is voortbouwen 

op wat er al is aan scholing. 

Dit scholingsprogramma wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC in samenwerking met diverse 

partijen in het Palliatieve zorg veld. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door KWF 

Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds). 

Voor project 2 en voor project 3 zijn twee aparte expertisegroepen opgesteld naast de projectgroep. 
Voor de beide expertisegroepen zoeken we nog voor beide projecten een lid vanuit de V&VN met 
palliatieve zorg expertise.  De leden van de expertisegroep hebben de rol van meedenken met en/of 
vormgeven aan de inhoud van de verschillende projecten aan de hand van wat op dat moment nodig 
is vanuit de projecten per fase. 
 

Rol van de leden expertisegroep palliatieve zorg 

• Denkt actief mee en geeft daarmee vorm aan de inhoud van het project (bv kader scholing 
(producteisen), inrichting scholing, implementatiescenario’s). 

• Geeft inhoudelijk advies o.a. op de (deel)resultaten. 

• Betrekt zijn /haar netwerk (indien relevant). 
 
 Werkwijze 

• Tijdsinvestering: 15 uur per persoon.  

• 4 bijeenkomsten. Uitgaand van 2 uur per bijeenkomst met 1 uur voorbereiding 

• De bijeenkomsten worden over fase 1 en fase 2 verdeeld. Wat neerkomt op 1 bijeenkomst in 
fase 1, September 2022 tot januari 2023. 3 bijeenkomsten in fase 2 Januari 2023 tot 1 juni 2023. 

• De bijeenkomsten zullen fysiek of online georganiseerd worden. 

• Voor de deelname staat een uurvergoeding. 
 

Via onderstaand e-mail kan je je belangstelling kenbaar maken: scholingpz@amsterdamumc.nl  

mailto:scholingpz@amsterdamumc.nl


  
Philo Logister projectleider project 2 
Josefien de Bruin projectleider project 3 
 
Mocht je interesse hebben in het programma, via bovenstaand e-mailadres kan je je aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Nieuwsbrief – Scholing Palliatieve Zorg.  
Er is ook een Website met meer informatie en nieuws over het programma: 

https://scholingpalliatievezorg.nl 
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