
20 jaar 

Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden



Welkom!



Programma – Deel 1

14.30 Opening

14.40 Palliatieve zorg, van alle tijd.

Door Yvette van der Linden

15.15 Intermezzo

15.20 Diagnose ongeneeslijk ziek. En nu?

Door Jannie Oskam

16.00 Pauze

Tot 16.30 uur



Programma – Deel 2

16.30 Heropening

16.35 In gesprek met oude betrokkenen

Marijanne Engel & Bernard Derksen

17.00 Intermezzo

17.05 In gesprek met huidige betrokkenen

Wim Jabroer, Jan Willem van den Dool

& Sven Zeilstra

17.30 Feestelijke receptie

Met muziek van Les Cornichons!



Palliatieve zorg, van alle tijd.

Yvette van der Linden

Radiotherapeut-oncoloog en 
hoogleraar palliatieve geneeskunde



Expertisecentrum Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg, van alle tijd

Yvette van der Linden



Disclaimer

Geen financiele verplichtingen

7-jun-227 Insert > Header & footer



2002

www.portbetaald.com

2022 oratie leerstoel

palliatieve geneeskunde
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Samenwerken in netwerkzorg
helpt bij verbeteren zorg
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Samenwerken is van alle tijd

7-jun-2210



Werken aan samenwerken

7-jun-2211

Lencioni P. De vijf frustraties van teamwork. Business bibliotheek 2002
Make your values something; Harv Bus Rev. 2002 Jul;80(7):113-7, 126 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12140851/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12140851/


Werken aan samenwerken

7-jun-2212



Alles op tafel -> Deep democracy methodiek

7-Jun-2213



Eilandjes van samenwerking ?
Palliatieve zorglandschap Nederland

7-jun-2214



7-jun-2215

Gezamenlijke agenda, jaarplan

Patient en naastenraad

Onderwijsknooppunt, Quick Win

www.propallia.nl



Sinds 2015 -> drie voorzitters

7-jun-2216



Drie consortiumsecretaris/coordinatoren verder

7-jun-2217



EPZ LUMC 2011 – 2021 -> diversiteit
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Expertisecentrum Palliatieve Zorg 2011-2022

Integratie van zorg, onderwijs en onderzoek

Ondersteunen patienten en naasten

Vijf speerpunten

• transmurale en interdisciplinaire samenwerking binnen 1e en 2e lijn

• tijdig identificeren van de patiënt met palliatieve zorg behoefte

• pro actieve zorgplanning

• versterken eigen regie van de patiënt en naaste (empowerment)

• twee sporen beleid

7-jun-2219

Versterken primaire zorgteam Generalistische zorgverleners



Generalist en specialist palliatieve zorg

Keuze in Nederland voor combinatie, geen apart specialisme

- Post- WO -> Kaderopleiding, 9-daagse cursus MS

- Masteropleiding verpleegkundig specialisten en post-HBO

7-jun-2220 Quill et al NEJM 2013



Generalist en specialist

7-jun-2221 Henderson et al, JPM 2019



Samenwerking nodig i.v.m. toename aantallen
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Bron:
https://palliaweb.nl/publicaties/kerncijfers-

behoefte-aan-palliatieve-zorg
https://www.cbs.nl/nl-nl

https://palliaweb.nl/publicaties/kerncijfers-behoefte-aan-palliatieve-zorg
https://www.cbs.nl/nl-nl


Grenzen aan de zorg

KNMG rapport 2015

RvS rapporten 2021 en 2022

• https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/12/9/stervelingen---

beter-samenleven-met-de-dood

• https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/03/09/leven-met-

het-einde-in-zicht

• https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/05/19/anders-leven-

en-zorgen

7-Jun-2223

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/12/9/stervelingen---beter-samenleven-met-de-dood
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/03/09/leven-met-het-einde-in-zicht
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/05/19/anders-leven-en-zorgen


Samenwerkingspartners voor het EPZ LUMC

Regionaal

Landelijk

• sluiswachter

7-jun-2224

Landelijke
EPZs



Opbrengst samenwerken
Heden en toekomst van Palliatieve Zorg in Nederland

7-6-2022

Mijlpalen Uitdagingen

VWS Palliantie. Meer dan zorg
NPPZ 1 en 2

Voor elke patient en elke naaste

Samenwerking binnen
- Consortia, EPZ
- PZNL
- Onderzoek -> projecten

Proactieve zorgplanning (ACP)

Overdracht

Kwaliteitskader PZ
www.palliaweb.nl 

Verbeteren skills generalisten PZ

Aandacht voor onderwijs
Kaderopleiding PZ, 9-daagse PZ voor
medisch specialisten
Competentieprofiel PZ VPK V&VN

Betere wetenschappelijke 
onderbouwing
- behandelingen, inzet medicatie
- gebruik meetinstrumenten

O2PZ, PASEMECO, 
onderwijsraamwerken

Eerder in het ziektetraject



Voorbeeld Onderzoek -> Inzet PZ leidt tot 5x minder
potentieel agressieve zorg in laatste maand

Boddaert et al, BMJ Supportive & Palliative care, 2020     



Impuls aan palliatieve zorg sinds 2014

2015-2021

• NPPZ 1

• ZonMw Palliantie 1



NPPZ 2 tot en met 2026

Doel 1 -> maatschappelijke bewustwording

Doel 2 -> proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen, overal, altijd



Successen in samenwerking
Overstijgende thema’s: Communicatie

7-jun-2229



Communicatie

• E-learning GOED BEGREPEN over beperkte gezondheidsvaardigheden

• Accreditatie

• Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - over palliatieve zorg -

Pharos

7-jun-2230

https://www.pharos.nl/training/effectief-communiceren-met-mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-over-palliatieve-zorg/


Checklist

herkennen

https://www.nationaleombudsman.nl/8-tips-om-helder-te-communiceren-met-

laaggeletterde-patienten

Communicatie
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https://www.nationaleombudsman.nl/8-tips-om-helder-te-communiceren-met-laaggeletterde-patienten
https://www.nationaleombudsman.nl/8-tips-om-helder-te-communiceren-met-laaggeletterde-patienten
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Successen in samenwerking
Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg

• O2PZ Raamwerk Palliatieve Zorg niveaus

• Welk niveau past bij welk specialisme?

• WVs in actie om te kijken wat passend is per eigen specialisme

• Nodig huidig niveau en gewenst niveau in kaart te brengen

• uitzetten nulmeting (e-enquete) naar kennis, barrières, ervaring

• pilot 90 AIOS radiotherapie landelijk incl. focusgroepen

• vanaf eind 2022 ook andere WVs

O2PZ onderwijsraamwerk WO niveau 8 en 8+

O2PZ handreiking niveau 8 en 8+

7-jun-2232

https://www.o2pz.nl/documenten+voor+linkjes+openbaar/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1821323
https://www.o2pz.nl/documenten+voor+linkjes+openbaar/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1919671


Onderwijsraamwerk O2PZ 8 en 8+

Inbedden van palliatieve zorg binnen de vervolgopleidingen voor medisch specialist



Landelijk module Palliatieve Zorg
voor AIOS

• Nieuwe landelijke 5 weken module Palliatieve Zorg

stichting E-INFUSE i.s.m. met Werkgroep Onderwijs EPZ

• Small Private Online Course

• 1e keer start 15/11, 2 uur per week, asynchroon, interactief

7-jun-2234



4. Landelijk module Palliatieve Zorg
voor AIOS

• Maand juni 2022 Pilot LUMC met lokaal bijpassend onderwijs over bijv. inzet consultteam PZ, over 

zorgmogelijkheden buiten ziekenhuis

• FMS Opleiden 2025

zie

• https://www.linkedin.com/posts/stichting-e-infuse_online-cursus-palliatieve-zorg-activity-

6823196365393416192-zy7f

7-jun-2235

https://www.linkedin.com/posts/stichting-e-infuse_online-cursus-palliatieve-zorg-activity-6823196365393416192-zy7f


Palliatieve zorg
samenwerking bij uitstek

• Combinatie zorg / onderwijs / onderzoek

• Aansluiting landelijk

• Deelname projecten

• Delen

• Investering in

• specialisten PZ -> aantal

• Generalisten -> niveau

info@propallia.nl

palliatievezorg@lumc.nl

ymvanderlinden@lumc.nl

7-jun-2236



7-jun-2237



Intermezzo

Deelnemers



Diagnose ongeneeslijk ziek. 
En nu?

Jannie Oskam

Mee- en tegendenker



Even voorstellen

• Opgeleid in de sociale wetenschappen

• Ervaringsdeskundige in de zorg

✓ Als werker

✓ Als patiënt

• Auteur

✓ Zo gaan we het doen (samen beslissen)

✓ Tussenland (palliatieve zorg)

• Spreker en gastdocent



Tekeningen Dieske van Reemst

Pats palliatief





Aanleiding schrijven 
Tussenland

• Te veel en te zware behandelingen in korte tijd

• Fantastisch geholpen

• Zelf om palliatieve zorg moeten vragen



Waar gaat Tussenland over?

• Vragen

✓ Wat maak je mee als patiënt met uitgezaaide 
kanker?

✓ Welke weg heb je te gaan?

✓ Waar heb je behoefte aan?

✓ Welke steun kun je hebben aan de palliatieve zorg?

• Bronnen

✓ 6 lotgenoten

✓ 6 professionals (verpleegkundigen, arts, geestelijk 
verzorger, psycho-oncologische therapeut en Fibula)

✓ Experts/boekenwijsheid



Mijn missie

• Mensen die niet meer beter worden, kunnen 
zelf om palliatieve zorg vragen

• Professionals weten hoe belangrijk de 
palliatieve zorg voor patiënten kan zijn en 
schakelen deze in



Hoe leef je in Tussenland?

• Kankerpatiënten worden in Tussenland gekatapulteerd

• Je spreekt er de taal niet en je weet de weg niet

• Je leeft met voortdurende onzekerheden

• Je moet jezelf steeds opnieuw uitvinden

• Je kunt er jaren vertoeven

• Er geen weg terug en maar één uitgang: de dood

• Je leeft op twee sporen

• Intens leven



Leven op twee sporen

1. Ziek: behandeling, onzekerheid, dood

Overleven en zorgen om de toekomst

2. Leven

Je laten raken, genieten, hier en nu

• Continu proces, rijping

• Palliatieve zorg fijne steun



WHO definitie

Kwaliteitskader palliatieve zorg 2017

Palliatieve zorg is zorg die kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, 
die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid door het 
voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van problemen van 

fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft 
palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang 
tot informatie en keuzemogelijkheden.



Palliatieve zorg

Wat ervaar je? Wat doet het met je?

• Heel de mens ► Gezien en gehoord

• Duiden en richting zoeken ► Verlichting

• Dichtbij, gesprekspartner ► Eigen regie

• Samen beslissen ► Vertrouwen

• Vangnet en praktische oplossingen ► Veiligheid



Actuele thema’s 1: samen beslissen



Beslissingen over behandeling en zorg

Vier stappen:

1. Er is iets te kiezen en de patiënt heeft daar een rol in.

2. Mogelijkheden bespreken inclusief effecten op het dagelijks leven.

3. Kwaliteit van leven verkennen en verbinden aan de mogelijkheden.

4. Beslissing: gebaseerd op mogelijkheden én voorkeuren van de patiënt.

ZAKKAARTJE nfk.nl/themas/samen-beslissen/tools-bij-samen-beslissen



Actuele thema’s 2: Wat als ……

Kenmerken proactieve zorgplanning

• Tijdigheid, voorkomen van…

• Voortdurend in gesprek

• Ondersteuning sluit aan bij wat belangrijk is in het leven en bij het sterven

• Proces van vooruitdenken, plannen en organiseren



Waarom is goede palliatieve zorg zo belangrijk?

Patiënten die passende palliatieve zorg krijgen:

• Zijn vaak minder somber en angstig

• Ervaren dat hun kwaliteit van leven beter is

• Hebben minder last van klachten en problemen

• Hoeven minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis

• Naasten kunnen het sterven van hun dierbare beter verwerken

www.overpalliatievezorg.nl

www.palliaweb.nl

http://www.overpalliatievezorg.nl/
http://www.palliaweb.nl/


Diepe wensen

• Leven met de dood is normaal

• Palliatieve zorg is net zo bekend als 
kraamzorg

• Elke Tussenlander krijgt palliatieve zorg 
op een gouden schaaltje aangereikt direct 
na de diagnose

• Vaste verpleegkundige reist met je mee



Diagnose ongeneeslijk ziek. 
En nu?

Jannie Oskam

Mee- en tegendenker



Pauze
Vervolg programma om 16.30 uur



20 jaar 

Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden



Welkom terug!



In gesprek met 
oude betrokkenen

Marijanne Engel & Bernard Derksen



Mia van Leeuwen

Voormalig directeur Stichting Transmurale Zorg



In gesprek met 
oude betrokkenen

Marijanne Engel & Bernard Derksen



Stelling
Samenwerken in het Netwerk 

Palliatieve Zorg Haaglanden heeft 
altijd weinig moeite gekost.



Stelling
Het netwerk heeft zich in 20 jaar tijd 

ontwikkeld tot een professioneel netwerk 
dat de samenwerking in de palliatieve 

zorg heeft verbeterd.



In gesprek met 
oude betrokkenen

Marijanne Engel & Bernard Derksen





In gesprek met 
huidige betrokkenen

Wim Jabroer, Jan Willem van den Dool 
& Sven Zeilstra 



Joke Campo

Coördinator Hospice het Vliethuys



Vraag
Wat moet er gebeuren om in de toekomst 
palliatieve zorg te kunnen blijven bieden? 

Zou het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 
daar een bijdrage aan kunnen leveren?



Maud Beunis

Coördinator Vrijwilligers Terminale Zorg



Vraag
Hoe blijven we ervoor zorgen dat de grote 

hoeveelheid partijen zich in gezamenlijkheid 
blijft inzetten om de palliatieve zorg te 

behouden en/of te verbeteren?



Vroegtijdige zorgplanning

Kwaliteit van palliatieve zorg

Eigen regie en samen beslissen

Doorontwikkeling Netwerk 

Palliatieve Zorg Haaglanden

Transmurale samenwerking



Maarten Dekker

Huisarts en kaderarts palliatieve zorg



Vraag
Hoe zorgen we ervoor dat besluiten, 

uitnodigingen voor bijeenkomsten en belangrijke 
informatie uit het Netwerk Palliatieve Zorg op alle 

verschillende lagen van de organisaties landt?



In gesprek met 
huidige betrokkenen

Wim Jabroer, Jan Willem van den Dool 
& Sven Zeilstra 



Afsluiting



Proost op de 
volgende 20 jaar!



20 jaar 

Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden


