
“Van papier naar praktijk”

Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde LUMC
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(potentiële) belangenverstrengeling: Geen 

Belangenclausule M. Boddaert
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Scenes from the life of St. Francis
Benozzo Gozzoli

“ He who works with his 

hands is a laborer.

He who works with his 

hands and his head is a 

craftsman.

He who works with his 

hands and his head and 

his heart is an artist.”

Franciscus van Assissi



• Wat staat ons te wachten?

• Wat willen de burgers / patiënten van NL

• De knelpunten

• De essenties van het Kwaliteitskader

• Hoe komt het bij patiënten en naasten?

Inleiding
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Wat staat ons te wachten?
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PZ behoefte ‘population-based’

• Grosso modo zal 38-74% van de bevolking op termijn 

behoefte krijgen aan palliatieve zorg. 

 Rosenwax LK et al., Palliat Med 2005

 Gomez-Batiste X et al., Palliat Med 2014

 Murtagh FEM et al., Palliat Med 2014

 Scholten N et al., BMC Palliat Care 2016

 Morin L et al., Palliat Med 2016

 Etkind SN et al., BMC Med 2017
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PZ behoefte ‘population-based’

“Palliatieve zorg voor iedereen”                                                                                                                            Kerncijfers PZNL 2019



Effect van vroege inzet PZ 

• QoL, tevredenheid en overleving nemen toe

‘Agressive EoL care’ en kosten nemen af

 Temel et al. NEJM 2010

 Zimmermann et al. Lancet 2014

 Hui et al. Cancer 2014

 Vanbutsele et al. Lancet Oncol. 2018

 Maetens et al. BMJ Open 2019

,,, 
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Wat willen de burgers / patiënten van NL

“Uwmeningoverpalliatievezorg.nl” AWG vd Velden, 2018



Allerbelangrijkste items voor Nederlanders

 Goede behandeling van symptomen, zoals pijn en angst

 Eigen regie

 Aandacht voor persoonlijke wensen

“Uwmeningoverpalliatievezorg.nl” AWG vd Velden, 2018



Allerbelangrijkste items voor Nederlanders

 Geen grote verschillen in wat Nederlanders het 

belangrijkst vinden

 In de laatste weken van het leven lijkt voorkómen van 

lijden belangrijker en in het laatste levensjaar gaat het om 

leven

“Uwmeningoverpalliatievezorg.nl” AWG vd Velden, 2018



• Informatie / communicatie

• Coördinatie & continuïteit

• Deskundigheid

• Financiering

• Wet- en regelgeving

Knelpuntenanalyses 1e en 2e lijn

“Palliatieve zorg voor iedereen”                                                                                            Knelpuntenanalyse palliatieve zorg in de eerstelijn, IKNL 2017



“Van papier naar praktijk”
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‘Ik wil kunnen sterven op mijn 

plek van voorkeur met voor mij 

passende zorg’

‘Ik wil goede kwaliteit van zorg 

ontvangen verleend door 

deskundige en evenwichtige 

zorgverleners’

‘Ik wil dat de juiste zorgverleners op het 

juiste moment op de hoogte zijn van mijn 

waarden, wensen en behoeften’

‘ik wil, indien nodig, kunnen 

beschikken over passende extra 

ondersteuning en diensten’

‘Ik wil kunnen rekenen op 

passende ondersteuning bij 

klachten op lichamelijk, 

emotioneel, sociaal en 

geestelijk gebied’

‘Ik wil dat voor mij belangrijke 

personen ondersteun en 

betrokken worden bij mijn zorg’

Verwachtingen van de patiënt en diens naasten

‘Ik wil zo lang mogelijk 

betrokken worden bij - en regie 

hebben over - belangrijke 

beslissingen m.b.t. mijn ziekte 

en zorg’

What’s important to me. EOL care, 2015

Van der Velden et al. J Pain Symptom Management 2018



Inhoud kwaliteitskader



oWensen, waarden en behoeften bekend

o Sterven op plek van voorkeur met passende zorg

o Symptoomlast op 4 dimensies goed ondersteund

Essenties



Markering

Gezamenlijke besluitvorming    

Proactieve zorgplanning   

Individueel zorgplan palliatieve zorg   

Coördinatie en continuïteit   

Deskundigheid    

Effectieve communicatie

Persoonlijke balans

Overzicht essenties 

Factsheet Esssenties Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, PZNL 2018



Hoe komt het bij de patiënten en naasten?
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Veranderingen in de Nederlandse Zorgsector Zonneveld et al. M&O 2017

NL Beleid Zorgsector



Beweging Zorgsector

• Netwerkgeneeskunde (FMS visie 2025)

• Netwerkzorg (NHG / LHV visie 2022)

• Hoofdlijnenakkoord ‘Juiste zorg op de juiste plek’
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Landelijk BeleidVWS / NPPZ

Het ministerie van VWS stelt dat in 2020 iedere burger, als 

het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg 

op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste 

zorgverleners.
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Achtergrond
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Achtergrond



Realisatie van lokaal tot landelijk
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Landelijk niveau 



Landelijk niveau - afstemmen

EPZ



Toepassen van het kader
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Project

TrAnsmurale PAlliatieve

zorg met passende 

beko$tiging



Project TAPA$
TrAnsmurale PAlliatieve zorg

met passende beko$tiging

Tapas

een combinatie van verschillende gerechtjes 

die samen een complete maaltijd vormen

Transmurale palliatieve zorg

een combinatie van verschillende betrokkenen 

die samen goede palliatieve zorg leveren



Doel project TAPA$

• Zeven geselecteerde initiatieven:

inzichtelijk maken kwaliteit transmurale pz

hiervoor passende bekostiging ontwikkelen

• Andere bestaande initiatieven bestendigen

en kwaliteit pz ↑

• Ontstaan nieuwe initiatieven stimuleren en faciliteren



7 Initiatieven



Couleur Locale
Initiatief Transmuraal

zorgpad

Transmuraal

team

Casemanage-

ment

Gewenste zorg in de laatste levensfase
X

Transmuraal zorgpad palliatieve zorg
X X

Specialistische thuisconsult palliatieve zorg
X

Regionale transmurale multidisciplinaire 

consultatie en samenwerkingsafspraken 
X X

PalliSupport
X X

Gespecialiseerd casemanagement 

palliatieve zorg 
X



Werkgroep Bekostiging

Tijdelijke prestaties voor zeven initiatieven

(via Beleidsregel Innovatie NZa)

Inzicht in kwaliteit en kosten van zeven 

initiatieven

Advies over hoe van experimentele bekostiging 

→ structurele bekostiging



Werkgroep Kwaliteit
• Inzicht in essentiële onderdelen van de 

zeven initiatieven, belemmerende en 

bevorderende factoren en 

optimalisatiemogelijkheden. 

• Inzicht in kwaliteit van transmurale 

palliatieve zorg.



Waarden, wensen & behoeften

Essenties

Zorgmodel

Passende financiering

Transmurale zorgmodellen 



Project
Verkenning Individueel 

Zorgplan (IZP) Palliatieve 
Zorg



+ +
Juiste informatie Juiste moment Juiste persoon

Content IZP

Eenduidige 

afspraken over wat 

er in het IZP moet 

staan

+
Juiste plek

Informatie-

uitwisseling

Gefragmenteerd,

Volwassenheid ICT 

laag, aansluiting 

landelijke 

initiatieven

Deskundigheid en kennis

zorgverleners, patiënt en naasten

Publiek bewustzijn,

Implementatie essenties 

kwaliteitskader

Waarom een verkenning?



Team IZP heeft als doelstelling een adviesrapport op te leveren, met daarin:

1. De content van het Individueel Zorgplan 

(getoetst aan de wensen en eisen van het veld)

2. De technische scenario’s voor implementatie

3. De randvoorwaarden om dit mogelijk te maken 

Verkenning - Doel

Coördinatie en continuïteit palliatieve zorg | 27 juni 2019



Speelveld gegevensuitwisseling

Registratie 
aan de bron

Citrienfonds 
Programma

Roadmap
Gegevens-
uitwisseling

MedMij

VIPP

InZicht

OPEN

Leverancier
s EPD/ECD/ 

HIS/etc

Nictiz

PGO 
leveranciers

Zorg-
informatie-
bouwstenen

eOverdrach
t

Informatie-
beraad

Basis-
gegevensset
zorg (bgz)

IHE

Informatie-
management
systeem PZ

VZVZ

Gegevensset
PZ (Citrien)

PGO 
proactief 
palliatief 
zorgplan 
(Citrien)

Patiënt-
portalen 

zorg-
instellingen

Pilot kind IZP

Zorgpad 
stervensfase

Sympal+

KIS(-en)

Communicatie
-platforms 

zoals eGPO, 
OZO-

verbindzorg

…

PZ Pilot  
Mijnzorgomg

eving.nl

PaTZ portal

Palliatief 
dossier CS 

HiX

RZCC

…

…

…

…
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Advies
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Regionaal Niveau 



Toepassen van het kader
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Denktanknetwerkenpalliatievezorg.nl 17 januari 2019

Denktank Netwerken Palliatieve Zorg



Zelfevaluatie palliatieve zorg 
Voor zorgorganisaties die lid zijn van een Netwerk Palliatieve Zorg
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“Palliatieve zorg voor iedereen”

Piramide generalist – specialist PZ

Specialist in palliatieve zorg

Case finding
(Handreiking tijdige PZ)

Generalist in de palliatieve zorg 

Markeren patiënt met 

behoefte aan palliatieve zorg
(SQ, SPICT-NL)

Quill TE et al. Generalist plus Specialist Palliative Care - Creating a more sustainable model. NEJM 2013



Literatuur review

“Palliatieve zorg voor iedereen”                                                                                                                            Gardiner et al. BJGP 2012



“Palliatieve zorg voor iedereen”                                                                                                                            www.patz.nu



Rondom ‘het bed’ – aan de slag

Hoe pakken 

we dit aan?



Toepassen van het kader
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Zijn we als generalisten zo bekwaam?
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Artsen doen te veel in laatste levensfase van 

patiënten (Promotie-onderzoek Eric Geijteman)

‘Het curriculum sluit nu niet goed aan op wat de 

zorgvragen zijn van de huidige patiënt. Voor palliatieve

zorg is geen enkele aandacht.’
(Cees hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde UMC Amsterdam)
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Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg
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Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg



“Palliatieve zorg voor iedereen” www.opleidingenlumc.nl

In de regio

- Palliatieve zorg voor verpleegkundigen - de basis

- Palliatieve zorg voor verpleegkundigen - gevorderd

- Palliatieve zorg voor verzorgenden

- Disco module Palliatieve zorg arts-assistenten, VS en PA (Boerhaave)



“Palliatieve zorg voor iedereen”                                                                                                                            zorgnetwerkmb.nl



“Palliatieve zorg voor iedereen”                   https://xoteur.12change.eu/play.php?template_id=1110 zorgnetwerkmb.nl                       

https://xoteur.12change.eu/play.php?template_id=1110


Rapport: Inventarisatie naar de omvang van behoeften aan palliatieve zorg en case finding van patiënten met long- of darmkanker, 2017 



IKNL webshop

E - en B - learning palliatieve zorg geeft ondersteuning bij

trainen van generalisten



Van lokaal tot landelijk
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“Met handen, hoofd en hart samen 

aan de slag!”
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