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Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie
[communicatie] bevat alleen de standpunten van de auteur, en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welk gebruik van de informatie die hierin is vervat.



Het doel van dit project is het uitwerken

van open digitale educatieve hulpmiddelen

binnen het domein van de palliatieve

geneeskunde, gebaseerd op de

ontwikkeling van innovatieve richtlijnen

voor gestandaardiseerde fundamentele

medische protocollen en klinische taal- en

communicatievaardigheden ter

ondersteuning van de leer-

/onderwijsprocessen van medische

docenten, taalleerkrachten die les geven

aan medische studenten, medische

studenten zelf en leken die in contact

komen met palliatieve patiënten.

Gespecialiseerd onderzoek naar medische
literatuur en praktijken betreffende
palliatieve zorg

Gids met de operationele procedures voor
palliatieve geneeskunde

Video met simulaties van palliatieve
zorgprocedures

Taalkundige bronnen voor medische
communicatie

Twee soorten open onlinecursussen

Cursus over operationele procedures voor
palliatieve zorg

Taalcursus voor de medische sector

Transversale kit voor opleiders (palliatief en
taalkundig domein)

Het project is gericht op de volgende
doelgroepen:

Docenten & studenten geneeskunde

(Buitenlands) actief medisch personeel

Maatschappelijke assistenten of
andere personeelsleden die instaan
voor palliatieve zorg
(ziekenhuizen/stervensbegeleiding/thuiszor)

Taalleerkrachten/-opleiders in medische
instellingen

Educatieve centra

Bedrijven die actief bezig zijn met
maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het project

Belangrijkste
projectuitkomsten

(resultaten)
Doelgroep
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