
Er is alle reden om aandacht aan het

opleiden van huisartsenkader te beste-

den. In de districten is steeds meer

behoefte aan kaderfunctionarissen die als

docent en consulent kunnen optreden.

Het opleiden van specifieke deskundigen

is ook nodig voor een verdere professio-

nalisering van het vak. En kadervorming

biedt mogelijkheden voor de persoonlijke

carrièrevorming van huisartsen.

Van de zeven geplande opleidingen op kli-

nische deelgebieden is de Kaderopleiding

Palliatieve zorg de eerste die nu van 

start is gegaan, met maar liefst vijftig

deelnemers.

Docenten en deelnemers
In januari 2001 is de opleiding begonnen.

Bijna zeventig huisartsen hadden zich

ervoor ingeschreven. Vijftig van hen zijn

uiteindelijk toegelaten; zij worden opge-

leid tot consulent Palliatieve zorg. Er is

naar gestreefd dat er na afronding van de

opleiding een optimale spreiding over de

districten zal ontstaan.

De opleiding duurt anderhalf jaar en

wordt begeleid door vijf docenten. Elke

docent heeft een groep van tien deelne-

mers onder zijn of haar hoede. In de wan-

delgangen wordt gesproken over een

‘mentorgroep’. 

De opleiding tot dusver
In het eerste halfjaar waren er vijf oplei-

dingsdagen (begonnen werd met een

tweedaagse bijeenkomst). De verschillen-

de onderwerpen zijn steeds ingeleid met 

een van tevoren door te nemen lees-/leer-

pakket. De informatie hiervan is groten-

deels afkomstig uit het al jaren draaiende

‘distance learning curriculum’ uit Wales.

Voor elke opleidingsdag worden inhoude-

lijk deskundigen verzocht om het

betreffende onderwerp op een zo interac-

tief mogelijke wijze uit te diepen. Van de

deelnemers wordt gevraagd om achteraf

een huiswerkopdracht over dit onderwerp

te maken. Deze maakt na beoordeling

deel uit van het uiteindelijke studieresul-

taat.

Iedere deelnemer krijgt bovendien de

opdracht een presentatie te houden over

een onderwerp binnen het kader van de

opleiding, doet een stage en voert een

kwalteitsproject uit. Beoordeling van deze

onderdelen wordt ook in het eindresultaat

meegenomen.

Positieve geluiden
Uit evaluatie door de deelnemers blijkt

dat zij zeer positief zijn over de inhoud

van de opleiding al zijn er ook kantteke-

ningen, met name in het begin over de

logistiek. De sfeer binnen de groep is uit-

stekend, en de cursusonderdelen worden

met veel inzet gevolgd. De Kaderopleiding

Palliatieve zorg staat nu goed op de 

rails en wordt enthousiast ontvangen. 

In een volgend nummer van dit katern zul-

len deelnemers over hun ervaringen vertel-

len.

Andere kaderopleidingen
In de afgelopen jaren zijn door de

betreffende opleidingscommissies de eind-

termen geformuleerd voor nog zes kader-

opleidingen op klinische deelgebieden:

Astma/COPD, Cardiovasculaire aandoe-

ningen, Diabetes mellitus type 2, Gastro-

enterologie, GGZ en Urogynaecologische

aandoeningen. De Kaderopleiding GGZ

wordt momenteel samen met de Vrije

Universiteit Amsterdam ontwikkeld. Deze

opleiding begint april volgend jaar met

maximaal 25 deelnemers (één per district)

en zal twee jaar duren. Er wordt daarbij

dankbaar gebruikgemaakt van de ervarin-

gen die nu met de Kaderopleiding

Palliatieve zorg worden opgedaan. Voor

de overige vijf klinische deelgebieden is de

ontwikkeling van de kaderopleidingen in

gang gezet. 

Ook over algemene onderwerpen komen

er kaderopleidingen; deze zijn deels nog

ontwikkeling, deels al van start gegaan.
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Kaderopleiding Palliatieve zorg

De eerste ervaringen

NHG-katern

Achtergronden van de kader-
opleiding Palliatieve zorg 
De ontwikkeling van de Kaderopleiding Palliatieve zorg kwam al in 1996 op de agenda van

het project Kaderopleiding Huisartsgeneeskunde. De opleidingscommissie, bestaande uit

huisartsen met veel expertise op het gebied van de palliatieve zorg, presenteerde in 1998

eindtermen voor de opleiding. In 1999 werd subsidie verkregen van ZorgOnderzoek

Nederland. Met deze subsidie kon het onderwijsprogramma voor de kaderopleiding wor-

den ontwikkeld. Hierbij werd samengewerkt met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de

Universiteit van Amsterdam. Van ervaringen uit de Engelse ‘diploma-degree’-opleiding

Palliative Medicine van het College of Medicine van de University of Wales uit Cardiff wordt

gebruikgemaakt in de Nederlandse opleiding. 

Geïnteresseerden in de Kaderopleiding Palliatieve zorg kunnen zich voor informatie wenden

tot een van de twee begeleiders, Bernardina Wanrooij (AMC) en Bertus van Dijk (NHG); dit

kan via Sylvia Vroman, secretaresse van de NHG-afdeling Advisering en Scholing. Voor alge-

mene informatie over de NHG-Kaderopleidingen Huisartsgeneeskunde kunt u terecht bij Jos

op ’t Root, coördinator KH. Het telefoonnummer van het NHG is 030-2881700.


