K E N N I S M A R K T

Palliantie. Meer dan zorg
Een digitale kennismarkt over implementatie van de resultaten
van 8 Palliantie projecten. Deze kennismarkt is mede mogelijk
gemaakt door ZonMw.
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Pak implementatie systematisch aan!

In gesprek over leven en dood

Dat is een belangrijke boodschap vanuit de
implementatieliteratuur. Er zijn veel modellen
die daarbij kunnen helpen, en een model dat
vaak gebruikt wordt is dat van Grol & Wensing.

Richt zich op de beleving, waarden en wensen
van niet-westerse migranten in de laatste levensfase en hoe hier als zorgverlener mee om te gaan.

Dit model geeft de stappen in het implementatieproces weer. Een van de stappen hierin is de
probleemanalyse. In deze stap verzamel je informatie over de setting en de belemmerende en
bevorderende factoren die een rol spelen.
Ook verdiep je je in de doelgroep(en) waarmee
je te maken hebt. In welke fase van het veranderingsproces zitten zij? Welke behoeften hebben
zij, wat is hun belang, hoe kijken zij tegen de
nieuwe werkwijze aan, welke knelpunten spelen
in hun geval een rol? Op basis van de inzichten
die je opdoet in de probleemanalyse, bepaal je
je implementatiestrategie. Er zijn verschillende
typen implementatiestrategieën, zoals de informerende strategie, motiverende en draagvlak
vergrotende strategie en de organisatorische
strategie. Daarbij denk je ook na over borging:
hoe zorg je ervoor dat de nieuwe werkwijze ook
echt beklijft?
Kijk voor concrete invultools en tips bij het maken
van een implementatieplan op de ZonMw website.
Contactpersoon
Moniek Zijlstra-Vlasveld
zijlstra-vlasveld@zonmw.nl

Contactpersonen
Fatoş Ipek-Demir
info@fatosipek.nl

Gudule Boland
g.boland@pharos.nl

G
DIAMAND
Geeft handvatten voor het voeren van existentiële of spirituele gesprekken. Op basis van
het Ars Moriendi model wordt de dialoog aangegaan. Deze methode is zowel uitgewerkt voor
allochtone en niet-allochtone Nederlanders
en voor mensen met beginnende dementie.
Contactpersonen
Marieke Potma (intercultureel)
m.potma@uvh.nl
Marc Haufe (beginnende dementie)
m.haufe@uvh.nl

In gesprek met de burger
Oog voor Naasten
Geeft praktische tips en handvatten aan zorgverleners om ondersteuning te bieden aan naasten
voor én na het overlijden van een dierbare.

Geeft praktische tips en handvatten om via
publieksbijeenkomsten bij te dragen aan
bewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in
de laatste fase van het leven.

Contactpersoon
Hinke Hoffstädt
h.e.hoffstadt@lumc.nl

Contactpersoon
Roosemarijne Kox,
burger@amsterdamumc.nl

Sigma
Biedt werkwijze om samen met betrokken
zorgverleners op zoek te gaan naar voor hen
passende instrumenten voor het tijdig en
nauwkeurig signaleren en markeren van
veranderingen bij verpleeghuisbewoners
in de palliatieve fase.
Contactpersoon
Lotje Bagchus
c.bagchus@amsterdamumc.nl

ACP in de eerste lijn voor kwetsbare
ouderen en diens naasten
Leert zorgverleners om met ouderen gesprekken te gaan voeren over hun behandel en
zorgwensen.
Contactpersoon
Annicka van der Plas
a.vanderplas@amsterdamumc.nl

Goed begrepen
Als niet alles is wat het lijkt
Inspireert en leert zorgverleners om met
patiënten en naasten in gesprek te gaan
over zingeving en betekenisgeving. Hoe kun
je zingeving ‘inbedden’ in je dagelijks werk.
Contactpersoon
An Reyners
ligare@umcg.nl

Laat het belang en de werkwijze zien om patiënten
en hun naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden te informeren en samen te beslissen.
Contactpersonen
Janneke Noordman
j.noordman@nivel.nl
Gudule Boland
g.boland@pharos.nl
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Onze missie: de palliatieve zorg in Noordelijk
Zuid-Holland verbeteren. Dit doen wij door het
verbinden over de lijnen van zorg, onderwijs
en onderzoek heen. Het patiënt en naasten
perspectief staat voorop.

Samenwerken, signaleren, stimuleren
Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’
streefde ernaar de palliatieve zorg merkbaar te
verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020
investeerde het kabinet 51 miljoen euro in ‘Palliantie. Meer dan zorg’ voor verbeteringen in zorg,
onderzoek en onderwijs. Doel van het Palliantie
Programma was; samenwerking, het signaleren
wat goed gaat en beter kan en het stimuleren van
allerlei initiatieven. Steeds lag de focus op de
mensen in hun laatste levensfase en hun naasten,
om wie dit programma draaide.

Propallia heeft een Patiënt en Naastenraad die in
alle projecten en overleggen vertegenwoordigd is.
Verder zitten in Propallia de netwerken palliatieve
zorg in de regio’s Delft, Den Haag, Gouda en
Leiden, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden,
mboRijnland, ROC Mondriaan, Expertise Centrum
Palliatieve Zorg LUMC, UNC-ZH en Fibula.

ZonMw is inmiddels gestart met Palliantie-II;
het vervolgprogramma dat tot 2026 loopt.

Samen werken aan betere palliatieve zorg

