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Voorwoord 
 

Het jaarverslag 2020 begon ik met de shock die het uitbreken van het coronavirus gaf over de gehele 
wereld. Het zorgde ervoor dat er veel aandacht kwam voor wat het afnemen van de gezondheid en 
het risico op overlijden voor een individu en zijn omgeving kan betekenen. Nooit eerder werden zoveel 
gesprekken gevoerd over het belang van welzijn en de voorkeuren rond zorg.  
 

Hoewel er stille hoop was dat 2021 het jaar zou zijn waarin alles weer naar ‘normaal’ terug zou keren, 
verliep dat heel anders. De coronagolven volgden elkaar op en veroorzaakten een grote druk op de 
zorg. Van ziekenhuis tot huisartsenpraktijk, van verpleeghuis tot thuiszorg. Met de inzet van veel 
maatregelen door overheid en zorgorganisaties en door heel veel flexibiliteit en incasseringsvermogen 
van personeel, is geprobeerd de gevolgen van COVID-19 zo klein mogelijk te houden. Met bewondering 
en grote waardering heb ik gezien hoe alle organisaties in het netwerk zich met volle overgave hebben 
ingezet om ook onder deze buitengewone omstandigheden palliatieve zorg van hoge kwaliteit te 
leveren. 
 

Ondanks de enorme druk werd er veel ingezet getoond om de plannen van het Netwerk Palliatieve 
Zorg Haaglanden zoveel mogelijk te doen laten slagen. En hoewel we lang niet alle plannen uit hebben 
kunnen voeren, kunnen we met trots terugkijken op de manier waarop we prioriteiten hebben gesteld 
en velen activiteiten alsnog plaats hebben kunnen laten vinden. 
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden had zich in 2021 tot doel gesteld om de deskundigheid van 
zorgverleners te vergroten, de samenwerking te verbeteren en patiënten, naasten en zorgverleners te 
voorzien van de juiste informatie. Dat is gedaan vanuit de vier kerntaken ‘Coördineren’, ‘Informeren’, 
‘Signaleren’ en ‘Faciliteren’. Leidend daarin was het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en het 
laten aansluiten van de zorg op de wensen en behoeften van patiënten en naasten. 
 

Door middel van dit jaarverslag willen we u inzicht geven in de activiteiten en de doelen die het 
Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden in 2021 bereikt heeft. Ook dit jaar zijn er weer drie activiteiten 
die daarbij extra aandacht verdienen: 
 

• De vorming van een scholing palliatieve zorg voor verzorgenden, welke bij zal dragen aan het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de verschillende zorgorganisaties; 

• De vorming van een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2022 – 2025, waarin beschreven 
staat welke missie, visie en ambities het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden zichzelf stelt 
voor de komende vier jaar; 

• De afronding van het project Geestelijke Verzorging Thuis, waarbij een infrastructuur is 
opgezet om de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk te maken en tevens aandacht 
geschonken is aan de borging. 
 

In dit jaarverslag heeft u op verschillende momenten de mogelijkheid om meer informatie te krijgen. 
Deze opties zijn herkenbaar door de kleur en dit symbool       . 
 

We kijken terug op een jaar waarin we met elkaar gezocht hebben naar mogelijkheden om, ondanks 
de verschillende maatregelen, met elkaar in contact te blijven en de samenwerking in de palliatieve 
zorg in regio Haaglanden te behouden en waar nodig te verbeteren. 
 
 
 

Drs. Arnold van Halteren 
Directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 
Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 
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Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 
 

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet 
meer kunnen genezen van een 
levensbedreigende ziekte. Het Netwerk 
Palliatieve Zorg Haaglanden maakt onderdeel 
uit van Stichting Transmurale Zorg Den Haag 
e.o. Het is een van de 65 netwerken in 
Nederland en heeft tot doel om mensen in hun 
laatste levensfase en hun naasten de juiste 
zorg en ondersteuning te bieden. Om dit te 
kunnen realiseren, ontvangt het netwerk 
subsidie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het werkgebied van het netwerk is de regio 
Haaglanden met daarin de gemeenten Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, 
Wassenaar en Zoetermeer. De regio 
Haaglanden had in 2021 ruim 832.000  
inwoners. 
 

Het netwerk heeft vier kernfuncties: 
Coördineren, informeren, signaleren en 
faciliteren. In dit jaarverslag wordt op basis van 
deze vier kernfuncties omschreven wat het 
netwerk in 2021 heeft gerealiseerd. 
 

Coördineren 
 

Organisatie van het netwerk 
De Programmaleider Palliatieve Zorg (32 uur 
per week), ook wel netwerkcoördinator 
genoemd, draagt zorg voor de coördinatie van 
het netwerk. De Programmaleider werkt 
samen met de Projectleider Palliatieve Zorg (12 
uur per week), de Projectleider Geestelijke 
Verzorging Thuis (20 uur per week) en de 
Projectondersteuner Palliatieve Zorg (4 uur per 
week). 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 
bestond eind 2021 uit 29 organisaties: 
 

• AC Thuiszorg 

• Arts en Zorg 

• Cardia 

• Evita Zorg 

• Expertisecentrum Farmaceutische zorg 
Departement Haaglanden 

• Florence 

• HMC 

• HWW zorg 

• Hadoks 

• HagaZiekenhuis 

• Hospice de Witte Roos 

• Hospice ’t Vliethuys 

• Hospice Wassenaar 

• Hospice Zoetermeer 

• HVP Zorg 

• Inloophuis Haaglanden 

• Jacobshospice 

• Parnassia 

• Stichting Johannahuis 

• Respect wonen – zorg – welzijn  

• Royaal Thuis 

• Saffier 

• Stichting Eykenburg 

• SHG 

• SWZ 

• Thuiszorg de Zorgster 

• Vrijwilligers Terminale Zorg 

• WZH 

• Xtra 
 

De samenwerking is vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst, welke in 2019 
herzien is. De overeenkomst is geldig tot en 
met 31 december 2023. 
 

Programmacommissie 
Het netwerk heeft een stuurgroep, genaamd 
de Programmacommissie. Zij vormen een 
afvaardiging van de netwerkpartners en zijn in 
2021 zes keer bij elkaar gekomen om de 
uitvoering en de voortgang op het jaarplan te 
bewaken en de activiteiten voor 2022 te 
bepalen.  
 
 
 
 
 

http://www.transmuralezorg.nl/
http://www.transmuralezorg.nl/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/toetreding-tot-het-netwerk-palliatieve-zorg-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/toetreding-tot-het-netwerk-palliatieve-zorg-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/programmacommissie-palliatieve-zorg/
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De Programmacommissie bestond eind 2021 
uit 14 leden: 
 

• Mw. J. Bos, HagaZiekenhuis 

• Mw. J. Campo, Hospice ’t Vliethuys 

• Dhr. B. Derksen, HWW zorg 

• Mw. A. Jochems, HMC 

• Mw. A. Kors – Walraven, Fibula 

• Dhr. P. Lebbink, Transvaal Apotheek 

• Dhr. P. Leemans, HMC 

• Mw. M. Beunis, Vrijwilligers Terminale 
Zorg 

• Mw. R. van Woerden, Hadoks 

• Mw. J. Ligtvoet, Stichting Eykenburg 

• Mw. B. van Schaik, Respect 

• Dhr. A. van Halteren, STZ 

• Mw. M. Putman, STZ 

• Dhr. S. Zeilstra, STZ 
 

Samenwerking met het Consortium Propallia 
(Bovenregionaal) 
Het netwerk is lid van Consortium Propallia, 
een samenwerkingsverband tussen de vier 
netwerken voor palliatieve zorg in de regio 
noordelijk Zuid-Holland (Den Haag, Delft, 
Gouda, Leiden en omgeving), het 
Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids 
Universitair Medisch Centrum, Patiënten en 
Naastenraad, Fibula, Haagse Hogeschool, 
Hogeschool Leiden, ROC Mondriaan, MBO 
Rijnland en UNC-ZH. De missie is het 
verbeteren van de palliatieve zorg in nauwe 
samenwerking met patiënten en naasten.  
 

De Programmaleider nam in 2021 deel aan 
verschillende overlegvormen, waaronder het 
maandelijkse overleg van het Kernteam 
Propallia en het netwerkcoördinatorenoverleg. 
De volgende activiteiten zijn o.a. gerealiseerd:  
 

• Online Kennismarkt; 

• Bijeenkomst onderwijsknooppunt O2PZ; 

• Week van de vraag 2021; 

• Digitale eindejaarsbijeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerking op landelijk niveau 
Op landelijk niveau werkt het netwerk samen 
met de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland 
(PZNL), Fibula, IKNL en Stichting PaTz. De 
Programmaleider heeft in 2021 deelgenomen 
aan tien (online) bijeenkomsten van de 
coöperatie PZNL en Fibula. Bij sommige 
bijeenkomsten is eveneens de voorzitter van 
het netwerk aanwezig geweest. 
 

Daarnaast neemt het netwerk deel aan een 
overleg met de vijf grootste netwerken van het 
land. De Programmaleider heeft in 2021 vier 
bijeenkomsten bijgewoond. 
 

Samenwerking met andere netwerken 
Binnen de regio bestaan er verschillende 
netwerken om de samenwerking te 
bevorderen en patiënten en naasten de beste 
zorg te bieden. Gezien de verbondenheid 
tussen palliatieve zorg en een groot scala aan 
ziektebeelden, zoeken we samenwerking met 
andere ziektegerelateerde netwerken. Op dit 
moment werken we al samen met het Netwerk 
Dementie Haaglanden en verkennen we de 
samenwerking met ALS-netwerk Haaglanden 
en ParkinsonNet Haaglanden. Bij zowel ALS-
netwerk Haaglanden als ParkinsonNet 
Haaglanden hebben we tijdens een 
netwerkbijeenkomst gesproken over onze 
activiteiten en waar we elkaar zouden kunnen 
versterken. We kijken uit naar het vervolg van 
deze samenwerking. 
 

Meerjarenbeleidsplan 
In 2021 is een meerjarenbeleidsplan opgesteld 
voor de periode 2022 – 2025. Dit 
meerjarenbeleidsplan zal begin 2022 
gepubliceerd worden en beschrijft op 
hoofdlijnen waar het Netwerk Palliatieve Zorg 
Haaglanden zich de komende jaren op richt. Op 
basis van dit meerjarenbeleidsplan zullen de 
jaarplannen over de periode 2022 – 2025 
worden gevormd. 
 

Denktank Palliatieve Zorg 
Het advies van de Denktank Palliatieve Zorg is 
meegenomen in de vorming van het 
meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025. 
 
 
 
 
 
 
 

https://nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Consortia/Consortium-Propallia
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/factsheet-online-kennismarkt-propallia/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/week-van-de-vraag/
https://transmuralezorg.nl/programma-dementie/
https://transmuralezorg.nl/programma-dementie/
https://alsnetwerk.basaltrevalidatie.nl/
https://www.parkinsonnet.nl/


5 
 

Netwerkevaluatie 
Het uitvoeren van een netwerkevaluatie is 
door het coronavirus uitgesteld tot 2022. Het is 
echter wel meegenomen in de vorming van het 
meerjarenbeleidsplan 2022 -2025.  
 

Informeren 
 

PalliArts 
De app PalliArts is, wegens technisch 
verouderde omstandigheden, in 2021 landelijk 
vervangen door de Palliatieve ZorgZoeker. De 
ZorgZoeker vormt een sociale kaart van de 
palliatieve zorg, waarmee het landelijke en 
regionale zorgaanbod en de beschikbare 
bedden in hospicevoorziening zichtbaar 
worden gemaakt. De landelijke informatie 
wordt up-to-date gehouden door PZNL en de 
regionale informatie door het netwerk. 
 

De app PalliArts bevat nu nog een kleine 
hoeveelheid informatie, zoals formularia, 
checklists en richtlijnen. Zodra deze informatie 
een andere geschikte plek heeft gekregen, zal 
de app in de toekomst offline worden gehaald. 
 

Informatievoorziening 
Het netwerk communiceert via diverse 
kanalen: 
 

• De website van Stichting Transmurale 
Zorg; 

• De maandelijkse nieuwsbrief van 
Stichting Transmurale Zorg; 

• De LinkedIn-pagina van Stichting 
Transmurale Zorg. 

 

Daarnaast verspreiden we informatiemappen 
onder zorgprofessionals, welke meegegeven 
kunnen worden aan patiënten en naasten. 
Deze mappen bevatten het magazine Pal voor 
u, een regionale informatiegids en folders van 
het beschikbare zorgaanbod in de regio. De 
regionale informatiegids is voor het laatst 
geüpdatet in 2020. In 2021 zijn er 31 
informatiemappen uitgegeven. Een stijging van 
55% ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 

In 2021 zou de informatiemap palliatieve zorg 
herzien worden. Door personele uitval hebben 
we moeten besluiten dit project door te 
schuiven naar 2022. 
 

In 2021 zijn er 500 magazines Pal voor u 
besteld, waarvan er 240 zijn uitgegeven. Dit 

aantal is lager dan verwacht. Het magazine 
wordt normaliter veelvuldig uitgegeven tijdens 
fysieke bijeenkomsten, welke in 2021 
nauwelijks hebben plaatsgevonden. 
 

Naast het reguliere magazine zijn er in 2021 
181 themaboekjes Pal voor u over mantelzorg 
uitgegeven. Het Netwerk Palliatieve Zorg 
Haaglanden heeft aan de ontwikkeling van dit 
themaboekje haar medewerking verleend. 
 

Publiekscampagne palliatieve zorg 
Door het coronavirus hebben we, net als in 
2020, geen fysieke bijeenkomsten kunnen 
organiseren. De publiekscampagne heeft om 
die reden niet plaatsgevonden. We hebben 
moeten besluiten dit project door te schuiven 
naar 2022. 
 

Signaleren 
 

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 
In 2017 verscheen het Kwaliteitskader 
Palliatieve Zorg Nederland. Het Kwaliteitskader 
draagt bij aan een landelijk eenduidig beleid ter 
verbetering van de palliatieve zorg.  
 

De leden van het netwerk krijgen de 
mogelijkheid om de zelfevaluatie uit te voeren. 
Indien gewenst kan de Programmaleider 
ondersteuning bieden. Deze zelfevaluatie is 
gebaseerd op het Kwaliteitslader en geeft 
inzicht in waar organisaties als geheel, als 
afdeling of als samenwerkingsverband staan.  
 

In 2021 zijn twee organisaties, na uitvoer van 
de zelfevaluatie, aan de slag gegaan met het 
implementeren van verbeteringen. Eén 
organisatie is momenteel nog bezig met de 
uitvoer van de zelfevaluatie. 
 

De eerder bedachte netwerkbijeenkomst om 
elkaar te inspireren over de zelfevaluatie, zal 
als gevolg van het coronavirus worden 
verplaatst naar 2022. 
 

Capaciteitsoverzicht 
Jaarlijks brengt het netwerk in kaart wat de 
capaciteit is van het aantal palliatieve bedden 
in het voorgaande jaar. Daarbij worden alle 
hospices en palliatieve units gevraagd om data 
aan te leveren. Op basis van deze data wordt 
een overzicht gecreëerd, waarbij tevens inzicht 
gegeven wordt in sterftecijfers, demografische 
gegevens en zorgsetting.  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/palliarts/
https://transmuralezorg.nl/projecten/zorgzoeken/
https://www.transmuralezorg.nl/
https://www.transmuralezorg.nl/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/nieuwsbrieven-stichting-transmurale-zorg-2021/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/nieuwsbrieven-stichting-transmurale-zorg-2021/
https://www.linkedin.com/company/transmuralezorg
https://www.linkedin.com/company/transmuralezorg
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/informatiemap-palliatieve-zorg-voor-patienten-en-naasten/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regiogids-palliatieve-zorg-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/magazine-pal-voor-u/
https://transmuralezorg.nl/nieuws/nieuw-themaboekje-pal-voor-u/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/kwaliteitskader-palliatieve-zorg/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/kwaliteitskader-palliatieve-zorg/
https://nl.linkedin.com/company/transmuralezorg
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In 2021 zijn alle partijen gevraagd om data aan 
te leveren over het jaar 2020. Helaas hebben 
niet alle partijen de benodigde gegevens 
kunnen aanleveren. Het capaciteitsoverzicht 
2020 is daardoor niet volledig. De uitkomsten 
zijn vooral inzichtgevend en in mindere mate 
concluderend. 
 

Op basis van het capaciteitsonderzoek kunnen 
de volgende aanbevelingen gegeven worden: 
 

• Het is niet nodig om het aanbod van 
palliatieve zorgplekken in de hospices en 
palliatieve units in de verpleeghuizen in 
de regio Haaglanden uit te breiden. 
Indien dit toch gebeurt, lopen zowel 
bestaande hospices en palliatieve units 
als nieuwe initiatieven het risico om te 
maken te krijgen met een (te) lage 
bezetting; 

• De vragenlijst herzien met de partijen in 
de regio, zodat het onderzoek beter 
verbonden kan worden met wat de 
wensen en behoeften van patiënten en 
naasten zijn; 

• De vragenlijst herzien met de partijen in 
de regio, zodat gezamenlijk besloten kan 
worden welke data we willen en kunnen 
verzamelen en op welke manier dit 
uniform aangeleverd kan worden. 

 

Faciliteren 
 

PaTz (Palliatieve Thuiszorg) 
PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg, een 
methode om huisartsen, wijkverpleegkundigen 
en een consulent palliatieve zorg op lokaal 
niveau samen te brengen. In gezamenlijkheid 
brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en 
anticiperen ze op de zorgbehoefte van de 
patiënt en diens naasten. De PaTz-methodiek 
draagt bij aan het toenemen van de kwaliteit 
en deskundigheid van de palliatieve zorg thuis 
en het voorkomen van onnodige 
ziekenhuisopnames en crisissituaties. 
 

Hoewel er interesse was voor de oprichting van 
twee nieuwe PaTz-groepen, heeft corona 
ervoor gezorgd dat er geen nieuwe groepen 
zijn gestart. Het aantal PaTz-groepen is zelfs 
met één afgenomen, doordat een groep 
besloten heeft te stoppen. Er zijn nu twaalf 
PaTz-groepen actief in regio Haaglanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In 2021 hebben we, in samenwerking met 
Stichting PaTz, een inspiratiebijeenkomst 
georganiseerd voor bestaande PaTz-groepen. 
Het doel van deze bijeenkomst was 
inhoudelijke verdieping zoeken en het 
aanreiken van bestaande materialen. Van de 
twaalf PaTz-groepen waren er tijdens de 
bijeenkomst zeven vertegenwoordigd. 
 

Transmurale Palliatieve Zorg 
Als gevolg van het coronavirus heeft op dit 
project geen voortgang plaats kunnen vinden. 
De intentie om met het ziekenhuis en de eerste 
lijn de overdracht te verbeteren, zal daardoor 
opschuiven naar 2022. 
 

Scholingsbijeenkomsten 
In 2021 zijn meerdere basisscholingen, 
nascholingen, casuïstiekbesprekingen en 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor 
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, 
apothekers, geestelijk verzorgers, welzijns-
medewerkers en zorgvrijwilligers. 
 

Alle doelgroepen 

Naam scholingsbijeenkomst 
Aantal 

aanwezigen 

Mini-symposium Palliatieve Zorg 60 
 

Door het coronavirus hebben de organiserende 
partijen besloten om de vier geplande 
palliatieve cafés niet door te laten gaan. 
 

Verpleegkundigen 

Naam scholingsbijeenkomst 
Aantal 

deelnemers 

Online casuïstiekbespreking - ACP 9 

Online casuïstiekbespreking – 
Bewust afzien van vocht en voeding 

10 

Online casuïstiekbespreking – 
Doorbehandelen of niet? 

5 

Online casuïstiekbespreking - Delier Geannuleerd 

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/capaciteitsonderzoek-palliatieve-bedden-regio-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/capaciteitsonderzoek-palliatieve-bedden-regio-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/palliatieve-thuiszorg-patz/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/deskundigheidsbevordering/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/deskundigheidsbevordering/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/symposium-palliatieve-zorg-2021/
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Daarnaast zijn er in samenwerking met het 
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord, 
het Netwerk Palliatieve Zorg Delft-Westland-
Oostland en het LUMC drie basisscholingen 
palliatieve zorg en zes masterclasses palliatieve 
zorg aangeboden aan verpleegkundigen.  
 

In 2021 is er gewerkt aan de vorming van een 
scholing voor verzorgenden. Op basis van 
interviews en een enquête is onderzoek 
gedaan naar de wensen voor zo’n scholing. Er 
bleek veel behoefte te zijn, waarna gestart is 
met de inhoudelijke vorming van deze scholing. 
Begin 2022 zal de scholing afgerond worden, 
waarna de organisaties, middels een train-de-
trainer, zelf aan de slag kunnen met de 
scholing. 
 

Onderzoek ZonMw 
De ZonMw-subsidieaanvraag “Oog voor 
Naasten en Nabestaanden 2” (ON2) is in 2019 
gehonoreerd. Het project is per 16 januari 2021 
gestart. Er nemen vier organisaties uit de regio 
deel aan dit project. Eind 2021 hebben de 
eerste kick-offs plaatsgevonden, waarna de 
organisaties gestart zijn met de implementatie. 
Deze implementatie duurt voor iedere 
organisatie 1 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 

Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 

p/a Basalt 

Vrederustlaan 180 

2543 SW Den Haag 

T: 070 – 700 00 77 

E:  info@transmuralezorg.nl 

W: www.transmuralezorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2022 
 

  
Arnold van Halteren Voorzitter 
Sven Zeilstra Programmaleider Palliatieve Zorg 
Myriam Putman Projectleider Palliatieve Zorg 
Natascha Ulehake   Projectleider Geestelijke Verzorging 

Thuis (Tot 31-12-2021) 
Pamela van Deenen Projectondersteuner Palliatieve Zorg

  

      
    

 

mailto:info@transmuralezorg.nl
http://www.transmuralezorg.nl/


Bijlage I - Jaarplan met behaalde doelstellingen 

Thema Huidige situatie Doel Behaald 

Coördineren 
Coördinatie van de 
samenstelling en de 
daadwerkelijke uitvoering 
van het netwerk 

Bovenregionaal en landelijk overleg 
De programma- en projectleider palliatieve zorg volgen landelijke 
ontwikkelingen en hebben landelijk en bovenregionaal overleg. 

De informatie wordt vertaald naar concrete implicaties voor de 
regio Haaglanden. 

Pagina 4 

Programmacommissie Palliatieve Zorg 
Er is behoefte aan input vanuit het lokale veld via 
vertegenwoordigers in de Programmacommissie. 
 

Het ophalen van input en het creëren van draagvlak voor de 
uitvoering van activiteiten, welke o.a. voortkomen uit dit jaarplan en 
tot doel hebben de samenwerking en de kwaliteit van de palliatieve 
zorg in de regio te bevorderen. T.b.v. dit doel wordt dit jaar 
minimaal drie keer een bijeenkomst voor de Programmacommissie 
georganiseerd.  

Pagina 3 

Landelijk advies Denktank Palliatieve Zorg 
Er is een landelijk advies aangeboden door de Denktank Palliatieve 
Zorg. Dit advies beschrijft een wenkend perspectief voor netwerken 
palliatieve zorg. Een situatie waarin de komende jaren naartoe 
gewerkt kan worden.  

Het advies wordt vertaald naar concrete implicaties voor de regio 
Haaglanden.  
 

Pagina 4 

Meerjarenbeleidsplan 
Er is behoefte aan een document dat op hoofdlijn bepaald waar we 
ons de komende jaren vanuit het netwerk voor in zullen zetten.  

Door het netwerk vastgelegd document, waarin beleid voor een 
periode van 2-3 jaar wordt beschreven. Dit document dient als 
sturingsmiddel voor de missie en de gemeenschappelijke opdracht 
van het netwerk. Het biedt een stip op de horizon, waarop de 
inhoud van de jaarplannen zal worden gebaseerd. 
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Netwerkevaluatie 
Het uitvoeren van een netwerkevaluatie naar de mate waarin 
netwerkleden actief participeren. 

Inzicht creëren in de mate waarin netwerkleden actief participeren 
binnen het netwerk. In het geval van onvoldoende participatie kan 
een gesprek gehouden worden met het betreffende netwerklid over 
de rol in en verwachtingen van deelname aan het netwerk. 
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Samenwerking met andere netwerken verkennen, opbouwen 
en/of onderhouden 
Er is behoefte aan samenwerking met andere (ziektegerelateerde) 
netwerken. 

De samenwerking met andere (ziektegerelateerde) netwerken moet 
ertoe leiden dat kennis over palliatieve zorg en de mogelijkheid tot 
het consulteren van in palliatieve zorg gespecialiseerde 
zorgverleners breder wordt ingebed. Andersom is het belangrijk dat 
in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners meer kennis 
opdoen over bepaalde ziektebeelden. Palliatieve zorg is 
generalistische zorg en is niet gerelateerd aan één specifiek 
ziektebeeld. 
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Informeren 
Communicatie over 
ontwikkelingen die het 
netwerk en de palliatieve 
zorg landelijk doormaken 

Informatievoorziening voor hulpverleners middels de app ‘PalliArts’  
Er is behoefte aan digitaal inzicht in regionale en landelijke 
richtlijnen, organisaties in de regio, formularia en checklists.  

Informatievoorziening middels de digitale app PalliArts met als doel 
dat professionals uit de regio de beschikbare palliatieve bedden 
kunnen inzien en de richtlijnen, organisaties in de regio, formularia 
en checklists kunnen raadplegen voor passende kwalitatieve zorg.  
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Informatievoorziening via website, informatiemappen voor 
patiënten en naasten, nieuwsbrief en sociale media  
Er is communicatie nodig richting professionals, patiënten en 
naasten en vrijwilligers over het aanbod en de ontwikkelingen die 
regionaal, bovenregionaal en landelijk plaatsvinden.  

Informatievoorziening middels diverse media (Website STZ, LinkedIn 
en nieuwsbrief STZ) en informatiemappen. Hierdoor zijn zowel 
zorgprofessionals, patiënten en hun naasten en vrijwilligers op de 
hoogte van de ontwikkelingen en het bestaande aanbod.  
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Publiekscampagne met betrekking tot palliatieve zorg  
Er is communicatie nodig richting burgers over wat palliatieve zorg 
inhoudt en wat er in de regio mogelijk is. Hiermee bieden we hen de 
mogelijkheid om vooruit te kijken en vroegtijdig na te denken over 
wat hun wensen en behoeften zijn.  
 

Het organiseren van lokale bijeenkomsten om burgers bewust te 
laten nadenken over de eindigheid van het leven en te informeren 
over de zorg die nog wel geboden kan worden als een ziekte niet 
meer geneesbaar is. Centraal in de zorg staat de kwaliteit van leven 
en de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Voor 
deze campagne wordt contact gelegd met gemeenten rond het 
thema sterven, waarbij aansluiting gezocht wordt met het beleid 
van gemeenten.  
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Signaleren 
Het signaleren van lokale 
verbeterpunten voor de 
kwaliteit en kwantiteit van 
palliatieve zorg 

Implementatie Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland 
Netwerkleden wensen op de hoogte te zijn van de inhoud van het 
Kwaliteitskader en wat dit betekent op organisatie- en 
netwerkniveau.  

Inventariseren en uitvoeren van een zelfevaluatie door 
netwerkleden met ondersteuning vanuit Stichting Transmurale Zorg. 
Het doel is dat netwerkleden de inhoud van het Kwaliteitskader 
kennen en deze toepassen als richtinggevend instrument in het 
verlenen van palliatieve zorg. Daarnaast krijgen zij inzicht in 
(eventuele) mogelijkheden om de kwaliteit van de door hen 
geleverde zorg te verbeteren. 
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Onderzoek naar de beddencapaciteit in de regio 
Er is inzicht nodig in vraag en aanbod van palliatieve bedden in de 
regio.  

Capaciteitsonderzoek en jaarlijks overzicht opstellen met als doel 
inzicht krijgen in het aantal palliatieve bedden in de regio en of dit 
aantal volstaat, zodat patiënten de mogelijkheid hebben om te 
overlijden op de plek van voorkeur.  
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Faciliteren 
Het faciliteren van 
bevordering van de kwaliteit 
van palliatieve zorg 

Het aanjagen en oprichten van PaTz-groepen (Een vorm van 
advance care planning in de 1e lijn)  
Er zou meer samengewerkt en geleerd kunnen worden van elkaar 
door huisartsen, wijkverpleging, in palliatieve zorg gespecialiseerde 
zorgverlener, apothekers en vrijwilligers terminale zorg rond de 
palliatief thuiswonende patiënt. Hierdoor ontvangt de patiënt niet 
de optimale kwaliteit van zorg.  

Oprichting van nieuwe PaTz-groepen in de regio Haaglanden met als 
doel de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, in 
palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener, apothekers en 
vrijwilligers terminale zorg te bevorderen en hun deskundigheid met 
betrekking tot de zorg aan de palliatieve thuiswonende patiënt te 
vergroten.  
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Transmurale Palliatieve Zorg bevorderen door 1e en 2e lijn beter te 
verbinden  
Er zou een betere overdracht plaats kunnen vinden tussen het 
ziekenhuis en de thuissituatie. Het is gebleken dat niet alle 
patiënten en naasten naar huis gaan met de juiste zorg en 
zorgverleners die op de hoogte zijn van de wensen en behoeften.  

Het verbeteren van de overdracht tussen het ziekenhuis en de 
thuissituatie, zodat ook in de thuissituatie kwalitatief goede zorg 
geboden kan worden die aansluit op de wensen en behoeften van 
de palliatieve patiënt en de naasten.  
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Scholingsaanbod voor zorgprofessionals 
Er zou meer kennis beschikbaar kunnen zijn bij hulpverleners en 
vrijwilligers over het bereiken van essentiële doelen uit het 
Kwaliteitskader. Hierdoor worden bij palliatieve patiënten 
problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard niet 
altijd tijdig herkend en/of behandeld.  

Het organiseren van een symposium palliatieve zorg, palliatieve 
cafés, casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen en basis- en 
nascholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.  
Het doel is het verbinden van netwerkleden en het verbreden van 
kennis onder professionals en vrijwilligers in de regio op het vlak van 
palliatieve zorg.  
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ZonMw: Implementatie van een interventie in de praktijk 
Er is behoefte aan gezondheidsonderzoek om samen met de 
netwerkpartners kennis te vergaren.  

Het verbeteren van de inzet van bestaande methodieken binnen de 
regio Haaglanden. Verbeterde inzet zal leiden tot een betere 
kwaliteit van de palliatieve zorg.  
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N.B. Via de subsidieregeling “Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging” zijn middelen aangevraagd voor de inzet van geestelijk verzorgers in 2021 
in de regio Haaglanden. Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft hierover nauw contact gehad, zodat een integraal zorgaanbod kon worden gecreëerd. 
Binnen de uitgevoerde activiteiten is gekeken naar de mogelijkheden om de geestelijke verzorging te borgen. Verantwoording over de activiteiten in het kader 
van de Geestelijke Verzorging Thuis vindt plaats via een apart inhoudelijk jaarverslag en financieel verslag. 

 


