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'Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg. Over de kloof tussen
zorgverlening en onderzoek en hoe ze te overbruggen'
Verslag van de studienamiddag
In enkele presentaties spraken de directeur, voorzitter en researchcoördinatoren over de verbinding
tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk in de palliatieve zorg en wat de opdracht van de
Federatie daarin is. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: Palliative Care
Indicator Tool (PICT), onderzoeksnoden uit de praktijk, registratie van zorgverlening in de
palliatieve zorg (waaronder e-Dossier PZ) en pallialine.be.
Daarbij werd gekeken welke rollen de researchcoördinatie (RC) van de Federatie daarin opneemt,
zijnde:
• RC als kennis- en expertisecentrum
• RC als brug tussen praktijk en onderzoek
• RC ondersteunt onderzoek
• RC detecteert onderzoeksnoden in de praktijk
• RC ondersteunt beleid FPZV
• RC als partner in implementatie en valorisatie
• RC als ondersteuning voor ontwikkelen van richtlijnen PZ
Naast deze basisopdrachten focust de RC zich op twee bijzondere projecten die zich onderscheiden
van de basisopdrachten omwille van hun specifieke doeleinden en innovatieve karakter. Momenteel
zijn dat de PICT en het e-Dossier Palliatieve Zorg.
Het doel van deze studienamiddag voor de Researchcoördinatie van de Federatie is om
samenwerkingsverbanden tot stand te brengen met contactpersonen van hogescholen,
universiteiten en andere onderzoeksgroepen die werken rond palliatieve zorg. Deze
samenwerkingsverbanden vinden hun bestaansreden in de ondersteuning die de
researchcoördinatie kan bieden in onderzoek gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg.
Meer concreet vertaalt de opdracht van de RC zich in een specifieke ondersteuning aan
hogescholen, universiteiten en andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen die onderzoek
voeren rond palliatieve zorg. Wanneer kan je op de researchcoördinatoren beroep doen?
•

•
•

•

Bij het formuleren van een onderzoeksvraag of probleemstelling: onderzoeksthema’s kunnen
afgetoetst worden op de relevante werkgroepen of er kan gebruik gemaakt worden van de
researchagenda;
Bij het zoeken naar relevante literatuur: dat kan onder andere met behulp van de
elektronische databank;
Bij het verspreiden van vragenlijsten/zoeken naar experten/respondenten voor interviews: via
de (thematische) werkgroepen van de Federatie of andere contacten in het brede netwerk van
de Federatie;
Bij het jureren van bachelor- en masterproeven of doctoraatsthesissen;

•
•
•
•

Bij het (plannen maken voor het) implementeren van onderzoeksresultaten in de praktijk van
de palliatieve zorg, bv. verspreiden van brochures, uitrollen zorgmodel, …;
Bij het publiceren van Vlaamse onderzoeksresultaten in het Nederlands-Vlaamse tijdschrift
voor palliatieve zorg;
Bij het indienen van onderzoeksvoorstellen rond het thema van de palliatieve zorg waar onze
(intentie tot) medewerking gewenst is: FWO, IWT, KCE, Kom op tegen Kanker, FOD, EU, …;
Bij andere vragen of ideeën/suggesties over palliatieve zorg in Vlaanderen.

Voor al deze vormen van ondersteuning kan je steeds terecht bij research@palliatief.be of contacteer
de researchcoördinatoren rechtstreeks.
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