Terugblik 2020 - Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is een samenwerkingsverband van zorg– en welzijnsorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van
palliatieve zorg. Het netwerk heeft tot doel om de regionale samenwerking te bevorderen en de mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de
juiste zorg en ondersteuning te bieden.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft vier kernfuncties: Coördineren, informeren, signaleren en faciliteren.
In deze factsheet blikken we terug op een aantal activiteiten van 2020. De dikgedrukte woorden kunnen aangeklikt worden voor meer informatie.

Coördineren

Het netwerk bestond eind 2020 uit 30 partijen, die allen via een samenwerkingsovereenkomst lid zijn.
Op bovenregionaal niveau is samengewerkt in het Consortium Propallia. Activiteiten die gerealiseerd zijn, zijn o.a.:
Onderwijsknooppunt O2PZ, digitale werkconferentie ‘Palliatieve zorg in tijden van crisis!’ en Week van de Vraag
2020.

Het netwerk is gestart met het verkennen van een samenwerking met ALS-netwerk Haaglanden en ParkinsonNet Haaglanden.
Een samenwerking met het Netwerk Dementie Haaglanden bestaat al.

De app PalliArts is beschikbaar voor artsen en andere zorgprofessionals. Het
bevat o.a. landelijke richtlijnen en een actueel overzicht met vrije bedden in
hospices en palliatieve units. Uit landelijke data blijkt dat ‘Richtlijnen’ en
‘Bedden vrij’ het meest worden gebruikt.

Informeren

Regio Haaglanden staat met 421 bezoekers in 2020 op plaats zes in het
landelijke overzicht.
Verspreiding van informatie heeft plaatsgevonden via de website, de maandelijkse
nieuwbrief en sociale media. Daarnaast zijn er informatiemappen voor patiënten
en naasten, regionale informatiegidsen en magazines ‘Pal voor u’ verspreidt.
Er heeft een publiekscampagne plaatsgevonden over vroegtijdige
zorgplanning, ook wel Advance Care Planning (ACP) genoemd.
Dit heeft een ACP-toolbox voor zorgprofessionals en een regionale
postercampagne opgeleverd.

Signaleren

In 2020 hebben twee organisaties de zelfevaluatie palliatieve zorg afgerond. Zij starten
met het implementeren van verbeteringen. Daarnaast is één organisatie gestart met de
zelfevaluatie.
Er is opnieuw een capaciteitsoverzicht opgesteld, zodat inzichtelijk is of er voldoende, teveel of te
weinig palliatieve bedden beschikbaar zijn in de regio.
Het coronavirus veroorzaakte binnen het netwerk signalen over huidige en verwachte knelpunten. Om
hierop in te kunnen spelen, is een memo opgesteld. Deze is gedeeld met regionale partijen, het ROAZ en
de overige Netwerken Palliatieve Zorg.

Faciliteren
Het aantal PaTz-groepen is toegenomen met twee.
Inmiddels zijn er dertien PaTz-groepen actief in de regio
Haaglanden. Ter promotie van de methodiek PaTz is in
2020 een animatie ontwikkeld.

Scholingsbijeenkomst

Deelnemers

Webinar - Een waardig afscheid van het leven in digitale en crisistijden

150

Netwerkbijeenkomst - Dementie en euthanasie

73

Casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen (4x)

48

In 2020 zijn meerdere scholingsbijeenkomsten georganiseerd.
Daarnaast zijn er drie basisscholingen palliatieve zorg en één
masterclass palliatieve zorg aangeboden.

ZonMw heeft een subsidieaanvraag gehonoreerd voor het project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’.
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