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1. Inleiding 
Het Netwerk Palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard (DBB) is een samenwerkingsverband 

van zorgorganisaties in de regio Noordoost Brabant, die zich (onder andere) bezighouden met 

palliatieve zorg. Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Netwerk Palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch-

Bommelerwaard.  Een jaar waarin de regio zwaar getroffen is door de uitbraak van COVID-19. Naast 

de enorme impact op de patiënten, organisaties en diens medewerkers heeft corona ook invloed 

gehad op de werkzaamheden van het Netwerk. 

In het voorliggend document wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Netwerk in 2020.  

Vanuit haar kerntaken coördineren, informeren, signaleren en faciliteren heeft het Netwerk ook dit 

jaar weer diverse activiteiten georganiseerd en gerealiseerd. Naast de jaarlijks terugkerende 

werkzaamheden zijn er nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in gang gezet. Dit ondanks de uitbraak 

van COVID-19 die wél heeft geleid  tot een andere manier van onderhouden van contacten en 

overleg met onze partners en overige organisaties. 

Het Netwerk werd in 2020 bemenst door een programmadirecteur/netwerkcoördinator, een 

beleidsmedewerker, een medewerker deskundigheidsbevordering en een secretaresse.  

De activiteiten binnen het Netwerk en de coördinatieactiviteiten worden betaald door VWS uit een 

landelijke subsidieregeling (de regeling Palliatieve Terminale Zorg/Netwerken palliatieve zorg). Voor 

de uitvoering van de activiteiten werkt het Netwerk nauw samen met de zorginstellingen in de regio, 

met de huisartsen en met organisaties van vrijwilligers en mantelzorg. 

Voor de activiteiten van het Netwerk voor de subsidieregeling ‘geestelijke zorg in de thuissituatie’ 

wordt verwezen naar het Jaarverslag Centrum voor levensvragen Noordoost Brabant. De 

subsidieregeling geestelijke verzorging komt voort uit de paragraaf ‘Goede zorg voor ouderen’ in het 

Regeerakkoord 2017-2021. Er is structureel geld voor inzet van geestelijk verzorgers in de 

thuissituatie. De activiteiten lopen via de landelijke Netwerken palliatieve zorg die een hogere 

bijdrage krijgen, aanvankelijk voor 2019 en 2021. Inmiddels zijn de middelen ook voor 2021 

toegekend aan het Netwerk. 
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2. Communicatie 
2.1. Contactpersonenoverleg Netwerk Palliatieve Zorg, regio ’s-Hertogenbosch-

Bommelerwaard                                             
In 2020 is twee keer overleg gevoerd met de contactpersonen van alle, bij het Netwerk palliatieve 

zorg aangesloten organisaties. Vanwege de corona uitbraak is de eerste bijeenkomst van de drie 

geplande bijeenkomsten geannuleerd. In het vroege voorjaar van 2020 werd de regio overvallen 

door een groot aantal patiënten met Covid 19. Er was daardoor weinig tijd en ruimte voor extern 

overleg en het risico op besmetting van deelnemers aan het overleg was te groot. 

De volgende organisaties participeren in 2020 in dit regionale contactpersonenoverleg: 

1. Allerzorg (tot 01-11-2020) 
2. BrabantZorg 
3. Buurtzorg 
4. Cello 
5. Centrum voor Levensvragen Noordoost Brabant 
6. Cura Excellent 
7. Hospice Acacia 
8. Anna Hospice  
9. Hospice de Duinsche Hoeve 
10. Hospice Parunashia 
11. Jeroen Bosch Ziekenhuis 
12. Laverhof 
13. Pantein  
14. Privazorg 
15. Reinier van Arkelgroep 
16. Sint Jozefoord 
17. Stichting Nabij 
18. Santé Partners (voorheen STMR) 
19. Thuisbasis Brabant 
20. Van Neynsel 
21. Vivent 
22. Vughterstede 
23. VPTZ ‘s Hertogenbosch 
24. VPTZ Bommelerwaard 
25. Woonzorgcentrum de Annenborch 
26. Zorgcentrum ’t Slot 
27. Zorgroep Elde/Maasduinen 
 

In het contactpersonenoverleg wordt informatie uitgewisseld over palliatieve zorg en wordt 

gesproken over afstemming en optimalisatie van deze zorg. Daarnaast worden er vanuit dit overleg 

activiteiten/projecten op het terrein van palliatieve zorg geïnitieerd. In het afgelopen jaar is een 

groot deel van het contactpersonenoverleg besteed aan het delen van ervaringen over verzorging 

van mensen met corona en de daarmee gepaard gaande druk op de organisaties. Uit de gedeelde 

ervaringen zijn aandachtspunten geïnventariseerd die regionaal aandacht vroegen van het Netwerk.  
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Overige onderwerpen in het overleg waren de zelfevaluatie van de palliatieve zorg door Laverhof, het 

project “Juiste Zorg op de Juiste Plaats”: een regionaal samenwerkingsproject van organisaties in 

zorg en welzijn om te komen tot de juiste zorg op de juiste plek én de nieuwe overlegstructuur van 

het Netwerk. Terugkerend onderwerp in het contactpersonenoverleg is ‘Mededelingen vanuit de 

aangesloten organisaties’ met uiteenlopend nieuws zoals nieuwe hospices, knelpunten in de 

samenwerking, informatie over bijeenkomsten en interne ontwikkelingen al dan niet met betrekking 

tot palliatieve zorg. 

 

2.2. Individueel overleg contactpersonen  
In 2020 zijn individuele gesprekken gevoerd met medewerkers van de bij het Netwerk aangesloten 

organisaties. Onderwerp van gesprek tijdens deze contacten zijn onder meer: kennismaking met 

nieuwe contactpersonen en de betrokkenheid bij het Netwerk, de ontwikkelingen op het gebied van 

palliatieve zorg binnen de eigen organisatie, deskundigheidsbevordering, het opstellen, 

implementeren en borgen van het beleidsplan palliatieve zorg van de organisatie en de capaciteit van 

terminale bedden.  

Met de contactpersoon van Thuisbasis Brabant is een kennismakingsgesprek gevoerd waarin 

wederzijdse verwachtingen zijn besproken. Thuisbasis Brabant is een coöperatie die bestaat uit 

zelfstandige professionals die samen – verenigd in zorgteams –  thuiszorg bieden vanuit een  

samenwerkend collectief.  

Aan een aantal organisaties is direct ondersteuning geboden bij het opstellen / actualiseren van het 

beleidsplan palliatieve zorg en het implementatietraject van het beleid. Daarnaast is ondersteuning 

geboden bij de borging van beleid m.b.t. de palliatieve zorg.  

 

2.3. Nieuwsbrief 
In 2020 is de nieuwsbrief 6 keer verschenen. In de nieuwsbrief wordt ingegaan op de voortgang van 

de verschillende regionale projecten op het terrein van palliatieve zorg. Daarnaast wordt kopij voor 

de nieuwsbrief aangeleverd vanuit de deelnemende organisaties aan het Netwerk en wordt landelijk 

belangrijk nieuws in de nieuwsbrief opgenomen. Op deze manier kan informatie snel worden 

doorgespeeld aan alle deelnemende organisaties. Onderwerpen in de nieuwsbrieven 2020 waren de 

Zelfevaluatie op basis van het Kwaliteitskader, de Toolbox herdenken waarin suggesties staan voor 

vormen van afscheid en herdenken, het Wensenboekje voor iedereen die wil nadenken over de 

laatste levensfase, de zakkaart corona, palliatieve zorg in coronatijd en de Roparun (goede doelen 

stichting voor koppelbedden).  

Vanuit het Netwerk wordt de nieuwsbrief aangeleverd aan de contactpersonen van de deelnemende 

organisaties. De contactpersonen zorgen voor verspreiding van de nieuwsbrief binnen de eigen 

organisatie. Daarnaast wordt de nieuwsbrief verspreid onder andere geïnteresseerden, zoals de 

zorgverzekeraars en coördinatoren van de andere Netwerken in het consortium PalZO. De digitale 

nieuwsbrief wordt ook op de website www.netwerkpalliatievezorg.info geplaatst zodat 

belangstellenden de informatie altijd terug kunnen lezen en voor een breder publiek toegankelijk is. 

 

  

http://www.netwerkpalliatievezorg.info/
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2.4. Website  en apps Zorgwissel en PalliArts voor professionals 
De informatie op de website www.netwerkpalliatievezorg.info is met name bedoeld voor 

professionals. De gemaakte regionale samenwerkingsafspraken over palliatieve pijnbestrijding, 

palliatieve sedatie, hartfalen en palliatieve zorg bij COPD patiënten evenals de 

scholingsmogelijkheden vanuit het Netwerk zijn bijvoorbeeld onderdelen op deze site. Ook de 

nieuwsbrieven, actuele richtlijnen en voortgangsrapportages van de verschillende projecten worden 

op de site geplaatst. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor de omzetting van de website naar 

de landelijke website Palliaweb, een initiatief van en in beheer van Palliatieve zorg Nederland (PZNL). 

Iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare 

informatie over palliatieve zorg, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De website 

‘Over palliatieve zorg’ wordt doorontwikkeld tot een website met informatie over palliatieve zorg 

voor patiënten en naasten. 

PalliArts is een app voor de mobiele telefoon of tablet, die zorgverleners op een gebruiksvriendelijke 

manier praktische (landelijke en regionale) informatie geeft voor palliatieve zorgverlening. De app 

ondersteunt zorgverleners bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de waarden, 

wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Gegevens over aangesloten organisaties, 

richtlijnen en checklist, mogelijkheid voor consultatie en de regionale samenwerkingsafspraken in de 

regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard zijn te vinden op PalliArts. In 2020 zijn richtlijnen en 

formulieren ten behoeve van samenwerking met betrekking tot corona geplaatst op PalliArts zoals 

Triageformulier cohortafdeling, behandelwensenformulier en een handreiking palliatieve zorg bij 

corona thuis. 

De actuele stand van vrije palliatieve bedden wordt in de regio bijgehouden in de app Zorgwissel.  

Zorgwissel kan door de coördinatoren van hospices zélf worden bijgehouden. In de app PalliArts kan 

alleen het Netwerk de vrije bedden plaatsen. Dit knelpunt met betrekking tot actualiteit van de vrije 

bedden in de app PalliArts is besproken met Fibula. Vooralsnog is het technisch niet mogelijk om de 

coördinatoren toegang te geven tot de bedden vrij op PalliArts.  

Er wordt gewerkt aan een toegankelijke, bedden vrij module in Palliaweb met de mogelijkheid dat 

hospices met een eigen account de bedden vrij kunnen beheren en actueel houden. 

Het is nog niet duidelijk wanneer die module beschikbaar komt. De mogelijkheid die het Netwerk in 

het voorjaar heeft geboden om tijdelijk de vrije palliatieve bedden en de beschikbaarheid van vrije 

bedden voor patiënten met corona op Palliarts te plaatsen is door de organisaties niet benut onder 

meer vanwege extra administratieve lasten. 

 

2.5. Publieksvoorlichting 
Op de website van het Netwerk is publieksinformatie te vinden over palliatieve zorg. Deze informatie 

wordt gevuld vanuit de landelijk site en actueel gehouden. Op deze pagina is ook het zorgaanbod 

palliatieve zorg en overige informatie uit de regio te vinden.     

 

  

http://www.netwerkpalliatievezorg.info/
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2.6. Consortium Palliatieve Zorg Zuidoost  (PalZO) 
Het Consortium Palliatieve zorg Zuid Oost is een samenwerkingsverband waarin organisaties uit 11 

netwerken palliatieve zorg samen met het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, 

Hogescholen en IKNL werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland, 

Noord-Brabant en de kop van Noord-Limburg. Het consortium is opgericht in het kader van het 

Nationaal programma palliatieve zorg. Van 2015 tot 2020 wordt een inhoudelijk programma van 

activiteiten ontwikkeld dat o.a. met subsidies vanuit het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' van 

ZonMw wordt uitgevoerd. 

De samenwerkende consortia in Nederland bieden een platform voor onderlinge uitwisseling van 

projectresultaten en van effectieve implementatiestrategieën. Zij kunnen helpen om goede 

voorbeelden in de palliatieve zorg breed toepasbaar te maken.  

In 2020 heeft 4 keer een coördinatorenoverleg plaatsgevonden met alle deelnemers van het 

Consortium. Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats over Palliantie-projecten, O2PZ en de 

verbinding met de praktijk. Vanaf voorjaar 2020 vervult de programmadirecteur van het Netwerk de 

ambassadeursrol binnen het Consortium PalZO voor het project O2PZ.  

 

2.7. Onderzoek ZonMw 
Het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg' streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te 

verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in 'Palliantie. 

Meer dan zorg' voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs. Vanuit het onderdeel Praktijk 

heeft het Netwerk subsidie gekregen om een interventie in de praktijk te implementeren en om deel 

te nemen aan het daarbij behorende onderzoek. Samen met Van Neynsel, ouderenzorg, Avans 

Hogeschool en twee zorgorganisaties uit andere Netwerkregio’s is gestart met ‘Een betekenisvol 

leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van 

knelpunten rond zingeving aan het levenseinde’. In het project wordt de Patient Dignity Question 

(PDQ) geïmplementeerd. De PDQ (“Wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke 

zorg te verlenen?”) bevordert persoonsgerichte zorg en creëert een klimaat waarin zingevingsvragen 

besproken en behandeld kunnen worden. Het onderzoek is gestart in september en heeft een 

looptijd van 2 jaren. 

 

2.8.     Palliatieve Zorg Nederland 
In 2018 is Palliatieve Zorg Nederland opgericht (PZNL). Deze ‘werkplaats’ richt zich op het verbinden 

van partijen in de palliatieve zorg en het bundelen van kennis. De ambitie is het mogelijk te maken 

dat iedereen op zijn/haar plek van voorkeur en gewenste omstandigheden kan overlijden. PZNL richt 

zich hierbij primair op thema’s die gerelateerd zijn aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg 

Nederland. PZNL levert producten, diensten en advies aan: 

▪ zorgverleners, vrijwilligers en organisaties die contact hebben met patiënten en naasten; 
▪ organisaties die zorgverleners vertegenwoordigen; 
▪ onderwijs- en onderzoeksinstituten; 
▪ overheids-/beleidsorganisaties; 
▪ patiënten en hun naasten. 
Leden zijn Fibula, INKL, Stichting PaTz, Palzon, Patiënten Federatie en het Kenniscentrum Kinder 

Palliatieve Zorg (aspirant lid). 
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Palliaweb 
Palliaweb is een initiatief van, en wordt beheerd door Palliatieve Zorg Nederland. Verbinden van 

mensen, organisaties en informatie staat centraal. Iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt 

vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie. Informatie die helpt om de best mogelijke 

zorg aan patiënten in de palliatieve fase te geven, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg 

Nederland. 

Alle informatie op de site is voorzien van een contactpersoon die te raadplegen is voor vragen of 

opmerkingen.  
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3. Activiteiten 
In 2020 zijn door de medewerkers van het Netwerk Palliatieve Zorg de volgende taken uitgevoerd: 

▪ Het blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg. 

▪ De programmadirecteur / coördinator en de beleidsmedewerker onderhouden in principe met 

alle organisaties, die zich op professionele dan wel op vrijwillige basis met deze zorg 

bezighouden, contact.  

▪ Het kritisch blijven volgen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het terrein van 

palliatieve zorg, en hier op inspelen. Te denken valt aan Consortium PalZO, WMO, WLZ, 

Zorgverzekeringswet, CIZ, HOV, IKNL, KNMG, Agora, Stichting Fibula, e.a. Functies hiervan zijn 

onder meer: signaleren, faciliteren, coördineren, informeren, initiëren, oplossen en uitvoeren. 

▪ Het signaleren van zaken met betrekking tot palliatieve zorg op beleidsniveau bij diverse 

instanties. 

▪ Coördinatie- en communicatiepunt zijn voor de palliatieve zorg in de regio ‘s-Hertogenbosch-

Bommelerwaard. 

▪ Het verzorgen van publieksvoorlichting over palliatieve zorg in algemene zin en meer specifiek de 

mogelijkheden voor palliatieve zorg in de regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard. 

 

Er zijn in 2020 een aantal grote activiteiten vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg regio ‘s-

Hertogenbosch-Bommelerwaard geïnitieerd / opgepakt, te weten: 

1. Ontwikkelingen palliatieve zorg in relatie tot de Covid 19 pandemie 

2. Project “Juiste zorg op de juiste plaats” 

3. Actualiseren afspraken terminale zorg in de Avond-Nacht-Weekenden 

4. Inrichten structuur Netwerk palliatieve zorg 

5. Volgen project O2PZ 

6. Overige activiteiten: 

a) Organiseren openbare casuïstiekbespreking 

b) Ondersteunen van zelfevaluatie Laverhof  

c) Contact met het Netwerk integrale kindzorg 

d) Roparun voor koppelbedden 

e) Afstemmingsoverleg artsen hospices 

 

Ad 1. Afstemming en ontwikkelingen palliatieve zorg in relatie tot de COVID-19 pandemie 
Met name in de eerste helft 2020 is vanuit het netwerk veel afstemming geweest met 

zorginstellingen en de ingestelde RONAZ over beschikbare palliatieve zorg in de regio naar aanleiding 

van de COVID-19 pandemie. Zowel voor COVID-19 patiënten als voor non-COVID. Daarnaast hebben 

wij ondersteuning verleend bij het opstellen van protocollen en richtlijnen over palliatieve zorg aan 

COVID patiënten. Deze zijn via de website en PalliArts beschikbaar gesteld. Tevens zijn deze 

richtlijnen deels overgenomen op PalliaWeb.  
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Ad 2. Project “Juiste zorg op de juiste plaats” 
In 2018 is in het Jeroen Bosch ziekenhuis het strategisch onderwerp: Zorg in de laatste levensjaren 

van start gegaan. Vanaf het begin van dit traject is er intensief samengewerkt met het Netwerk 

Palliatieve zorg. Samen werd besloten om dit onderwerp breder in de regio te agenderen. Mat deze 

ambitie is met een aantal collegae (Vivent, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Netwerk palliatieve zorg                 

‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard en vertegenwoordiging van huisartsengroepen in Den Bosch) een 

regionaal plan van aanpak geschreven. ZonMw heeft subsidie toegekend. Meerdere partijen in de 

regio hebben het plan ondertekend. 

Doelen van het project zijn: 

▪ 85% van de mensen in ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard mogen sterven op de plek die zij 

verkiezen 

▪ Regionale implementatie van het individueel zorgplan, gelijke inhoud en met het uiteindelijke 

doel; koppeling tussen de diverse systemen 

▪ Regionale scholings- en activiteitenagenda (zorg- en sociaaldomein) als het gaat om de principes 

van proactieve zorgplanning en het tijdig spreken over het levenseinde 

▪ Regionale publiekscampagne, gebaseerd op campagne van VWS, gericht op het tijdig spreken 

over het levenseinde en het vastleggen van wensen en behoeften 

Eind 2020 zijn werkgroepen scholing, PR en Zorgplan van start gegaan om de doelen van het project 

te realiseren. 

 

Ad 3. Actualiseren afspraken terminale zorg in de Avond-Nacht-Weekenden 
Sinds 2002 is de kwaliteit van de terminale zorg in de avond-nacht-weekend uren verbeterd. Er is een 

beleidsplan geschreven waarin regionaal beleid ten behoeve van terminale zorg gedurende avond-, 

nacht- en weekenduren is vastgelegd. 

Palliatieve en terminale zorg vereist een  anticiperende en integrale benadering van patiënten en hun 

naasten. Persoonlijke beschikbaarheid en aandacht van hulpverleners zijn de belangrijkste 

kenmerken van goede palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Het beleidsplan omvat onder 

meer afspraken over de overdracht van de huisarts naar de huisartsenpost, over visites tijden de 

ANW-uren bij terminale patiënten, afspraken met de dienstapotheken en afspraken over specifieke, 

medische handelingen in de terminale fase door de huisartsenpost. 

In 2019 en 2020 zijn de afspraken geëvalueerd en geactualiseerd.   

 

Ad 4. Inrichten structuur Netwerk palliatieve zorg 
Zowel regionale als landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om te kijken naar de huidige 

Netwerkstructuur en de regionale inbedding van het Netwerk. Dit is nodig om voor de toekomst te 

zorgen voor verdere voortzetting van de werkzaamheden en verder professionaliseren van het 

Netwerk palliatieve zorg in de regio.  
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Regionale ontwikkelingen zijn: 
▪ Toenemend aantal deelnemende organisaties aan het Netwerk waardoor steeds groter wordend 

overleg. 

▪ Tactische en strategische vraagstukken lopen steeds meer door elkaar binnen het huidige 

contactpersonenoverleg. Management raakt te veel op afstand waardoor strategische besluiten 

niet goed genomen kunnen worden 

▪ Strategische veranderingen bij de huisartsenpost Noordoost Brabant, waar de Netwerken 

Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard en Oss-Meierijstad-Uden bestuurlijk zijn 

ondergebracht. 

 

Landelijke ontwikkelingen zijn: 
▪ Uitbreiden rol Netwerken Palliatieve Zorg (opzetten infrastructuur geestelijke zorg eerste lijn) 

▪ Advies Denktank over organisatie, aansturing (governance) en doorontwikkeling van de 

Netwerken Palliatieve Zorg inclusief de bijbehorende financiering.  

De Stichting Kwaliteit en Integratie, waar de Netwerken Palliatieve Zorg zijn ondergebracht, is in 

2020 losgekoppeld van de Huisartsenpost Oost-Brabant. Dit was ook aanleiding om op zoek te gaan 

naar verbreding van het bestuur. In 2020 zijn 4 nieuwe bestuursleden bereid gevonden om het 

bestuur van het netwerk te versterken. Hiermee beogen we een breder bestuurlijk draagvlak te 

creëren. Het bestuur bestaat nu uit:  

▪ De heer H. Geboers 

▪ Mevr. S. van Dinther 

▪ Mevr. A. Coremans 

▪ Mevr. M. Masuger 

▪ De heer E. van Rijswijk 

Eind 2020 heeft de eerste bestuursvergadering met het nieuwe bestuur plaatsgevonden. 

Zie hieronder de schematische weergave van de huidige organisatiestructuur van het Netwerk.  
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Overlegstructuur Netwerk 
Met de toename van het aantal zorgorganisaties is ook het deelnemers aan het Netwerk palliatieve 

zorg toegenomen. Hiermee is ook de diversiteit van vertegenwoordigers van organisaties bij het 

contactpersonenoverleg van het Netwerk toegenomen. Hierdoor lopen in het overleg steeds vaker 

tactische en strategische vraagstukken door elkaar. 

Vanuit het contactpersonenoverleg is eerder al de wens uitgesproken dit overleg meer te gebruiken 

voor inhoudelijk afstemming van zorg en het bespreken van casuïstiek om op die manier van elkaar 

van te leren en waar nodig te komen tot verbetervoorstellen. Strategische vraagstukken passen niet 

goed binnen dit overleg, met name omdat er onvoldoende management/ bestuurlijke 

vertegenwoordiging aanwezig is.  

In 2020 is de overlegstructuur verder uitgewerkt. Er zijn drie overlegorganen binnen de 

Netwerkstructuur: 

▪ Strategisch niveau; bestuurlijk draagvlak en financieel draagvlak alsmede besluiten op strategisch 

niveau.  

▪ Tactisch niveau; De groep op tactisch niveau is een orgaan bestaande uit afgevaardigde 

professionals uit de deelnemende partijen. Het is een plek voor het signaleren van knelpunten in 

de zorg en professionele ontmoeting en verdieping.  

▪ Operationeel niveau; De groepen op operationeel niveau zijn de project- en werkgroepen die 

binnen het Netwerk actief zijn. Denk hierbij aan de werkgroep Café Doodgewoon, werkgroepen 

regionale samenwerkingsafspraken en projectgroepen van diverse inhoudelijke 

verbetertrajecten. 

Hieronder de schematische weergave van de huidige overlegstructuur van het Netwerk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13 
 

Ad 5. Project O2PZ 
In 2018 is na honorering door ZonMw het landelijke project O2PZ gestart. O2PZ staat voor 

Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg.   

In het huidige onderwijs aan medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners komt palliatieve zorg 

nog onvoldoende aan bod. Het is de opdracht van het programma Optimaliseren Onderwijs 

Palliatieve Zorg (O2PZ) om hier verandering in te brengen. Dat gebeurt door opleiders van mbo-

niveau tot wo+ te helpen om op structurele manier palliatieve zorg meer aandacht te geven. En door 

een overzicht te maken van alle bij- en nascholing op het gebied van palliatieve zorg. Met als doel: 

iedere zorgverlener – van verpleegkundige tot arts – eerder het moment te laten herkennen om 

palliatieve zorg bespreekbaar te maken. En de dialoog met de patiënt en met elkaar hierover met 

meer kennis, vertrouwen tegemoet te treden. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg volgt de ontwikkelingen van het project en sluit aan bij het 

onderwijsknooppunt dat in ontwikkeling is. De programmadirecteur van het Netwerk is tevens 

ambassadeur van het project voor het consortium PalZO wat maakt dat de lijnen kort zijn. 

Ad 6. Overige activiteiten: 
▪ Organiseren openbare casuïstiek/themabesprekingen 
Casuïstiekbesprekingen zijn openbare, interactieve themabijeenkomsten die twee keer per jaar 

worden georganiseerd. Het Netwerk doet dat in nauwe samenwerking met het consultatieteam 

palliatieve zorg. Actuele onderwerpen in de palliatieve zorg zoals zorg bij kanker, zorg na overlijden, 

geestelijke zorg komen aan bod met als doel kennisuitwisseling, kwaliteit, faciliteren en signaleren. 

De casuïstiek/ themabesprekingen worden altijd druk bezocht  

Helaas zijn de voor 2020 geplande casuïstiek/themabesprekingen beiden geannuleerd vanwege 

RIVM maatregelen in relatie tot de wereldwijde coronapandemie. 

▪ Ondersteunen van zelfevaluatie Laverhof  
Het Netwerk heeft Laverhof ondersteund bij de start van de zelfevaluatie palliatieve Zorg middels het 

landelijke instrument zelfevaluatie van Fibula. Tijdens de uitvoering van de evaluatie is er regelmatig 

contact geweest over de voortgang. De zelfevaluatie geeft inzicht waar de organisatie staat ten 

opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Resultaten van 

zelfevaluaties van meerdere organisaties maken het mogelijk een verbeterplan voor het Netwerk op 

te stellen. 

▪ Contact met het Netwerk integrale kindzorg 
De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en Palliatieve zorg  hebben kennis met elkaar gemaakt en 

onderhouden contact met elkaar voor uitwisselingen van informatie. Onder andere op het gebied 

van geestelijke zorg en het project O2PZ vindt afstemming plaats. NIK is een samenwerkingsverband 

van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. NIK legt de verbinding en stimuleert de 

afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor het ernstig zieke 

kind en het gezin.  
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▪ Roparun voor koppelbedden 
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam 

om geld in te zamelen voor projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen. 

In 2020 was de opbrengst van de Roparun bestemd voor koppelbeden in zorginstellingen en 

hospices.  

Een koppelbed is een logeerbed wat een eenpersoons hoog-laag zorgbed in een handomdraai tot 

een volwaardig tweepersoonsbed maakt. Op deze manier is het mogelijk om ook wanneer een 

naaste in een zorgomgeving moet verblijven, nog fysiek dichtbij diegene te zijn.  

Samen met de betrokken organisaties zijn door het Netwerk PR acties uitgezet en een datum gepland 

voor de overhandiging van de bedden. Helaas heeft Roparun moeten besluiten om de estafetteloop 

Roparun editie 2020 niet door te laten gaan. De koppelbedden zijn wel geleverd aan de organisaties. 

Er hebben uiteindelijk 6 organisaties deelgenomen en in totaal zijn er 14 koppelbedden voor deze 

organisaties geleverd. Daarnaast is het voor thuiszorgorganisaties ook mogelijk om in de thuissituatie 

een koppelbed aan te vragen. De informatie hierover is met de thuiszorgorganisaties gedeeld en op 

de website geplaatst. 

▪ Afstemmingsoverleg artsen hospices 
Twee maal per jaar organiseert en faciliteert het Netwerk een overleg voor artsen van de hospices uit 

de regio. Doel van het overleg is afstemming in de samenwerking en leren van elkaar door 

casuïstiekbespreking of door in elkaars organisatie mee te lopen of PaTz bij te wonen. Afgelopen jaar 

heeft dit overleg niet plaats kunnen vinden in verband met de RIVM maatregelen i.r.t. de 

coronapandemie. 

▪ Afstemming initiatief bijna-thuishuis in de Bommelerwaard 

Al enkele jaren is een initiatiefgroep actief in de regio Bommelerwaard voor het oprichten en 

realiseren van een bijna-thuis-huis in de Bommelerwaard, die de naam ‘Hospice De Samaritaan 

Bommelerwaard’ krijgt. In deze regio is nog geen bijna thuis huis gerealiseerd en men verwacht dat 

hieraan in de toekomst een toenemende behoefte is. Inmiddels zijn de plannen zover gevorderd dat 

er een locatie is aangewezen waar het bijna thuis huis kan worden gerealiseerd. De bouwplannen zijn 

uitgewerkt en naar verwachting zal het hospice in de loop van 2021 geopend worden. 
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