
 

Netwerk Palliatieve Zorg  
Haaglanden 

• Hospices 

• Vrijwilligers 

• Welzijn 

• Ziekenhuizen 

• Huisartsen 

• VVT-instellingen 

Wat is een Netwerk Palliatieve Zorg? 

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van 
zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Deze organisaties willen 
door samen (te) werken mensen in de laatste levensfase zo goed 
mogelijk ondersteunen bij de kwaliteit van leven. De inzet is dat  

iedere burger ondersteuning en/of zorg krijgt die hij of zij wenst op 
de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste mensen.  

Sectoren die verbonden zijn aan het netwerk, zijn: 

Bestaansrecht 

Om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren, is in 2014 een  
Nationaal Programma Palliatieve Zorg gestart. De overheid investeert 
met dit meerjarenprogramma 50 miljoen euro in de palliatieve zorg. 

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  
hebben wij de opdracht gekregen om hieraan te werken binnen de  

regio Haaglanden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De coördinatie van het netwerk wordt tot en met 31 december 2021 
gefinancierd door VWS. 

Organisatiestructuur 

 Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden maakt onderdeel uit van Stichting Transmurale Zorg  
Den Haag e.o. Het netwerk heeft een eigen Programmacommissie met daarin vertegenwoordigers van 

verschillende netwerkleden. 

Binnen het netwerk worden verschillende projecten uitgevoerd.  

Wat doet het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden? 

-  We zetten in op een nog betere organisatie en coördinatie van de regionale palliatieve zorg;  

- We zoeken mogelijkheden om de palliatieve zorg te verbeteren op basis van het  

        Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland;  

- We informeren stakeholders over nieuwe ontwikkelingen en verbinden partijen met elkaar; 

- We signaleren knelpunten in de keten en faciliteren projecten.  

Nieuwsbrief? 
Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief.  

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed 
aan de verschillende programma’s en projecten 
van Stichting Transmurale Zorg, waaronder het  

Programma Palliatieve Zorg. Er staan onder  
andere berichten in over scholing, literatuur, 

landelijke en regionale ontwikkelingen. 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via  
onze website  

www.transmuralezorg.nl/nieuwsbrief.  

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het Netwerk Palliatieve Zorg? 

Bezoek onze website  
www.transmuralezorg.nl/palliatief  

óf neem contact op met onze netwerkcoördinator  
Sven Zeilstra of projectleider Derkje Andrée Wiltens  

via info@transmuralezorg.nl. 
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