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Waar mag je op rekenen vanuit het netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen  wanneer je de 
training aandachtsvelder palliatieve zorg hebt gevolgd.  

 

 
Het NPZA is een samenwerkingsverband van organisaties uit de 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Samen maken we 
ons sterk voor mensen in de palliatieve fase in Amsterdam en Diemen. Dat zij mogen rekenen op 
optimale palliatieve zorg waarbij hij/zij regiehouder is van zijn/haar eigen proces en op verzoek 
hierin wordt ondersteund. De palliatieve ondersteuning en zorg is afgestemd op de individuele 
waarden en behoeften, en vindt plaats op de plek van voorkeur.  
 
Het NPZA heeft in haar visie op deskundigheid de rol van aandachtsvelder beschreven en ziet deze rol 
als een spin in het web om palliatieve zorg te verbeteren op de werkvloer maar ook  samen met het 
palliatieteam of commissie op organisatieniveau. Daarnaast is zij ervan overtuigd dat wanneer binnen 
de organisaties aandachtsvelders dezelfde taal spreken, elkaar weten te vinden er ook beter 
samengewerkt kan worden in en over organisaties heen.  
 
Onderstaand mag je verwachten van het NPZA. Concreet is dit terug te lezen in het menu continuering 
na de training rol van aandachtsvelder.  
 
Faciliteren & initiëren  

• Het NPZA geeft een nieuwsbrief uit waar veel informatie opstaat vanuit landelijk maar vooral 
ook wat er regionaal gebeurt.  

• Bijeenkomsten organiseren (intervisie, workshop, etc.)  

• Experimenten/ pilots ontwikkelen en faciliteren op thema 

• Overkoepelend informatiemateriaal ontwikkelen. Bijvoorbeeld de brochure; ‘Wij zijn er voor u’ 

met daarin het zorgaanbod voor patiënten binnen het NPZA of de factsheet rond kinderen en 
palliatieve zorg.  

 
 
 
Ondersteund  

• Het NPZA denkt op uitnodiging graag mee over mogelijke belemmeringen of kansen die zich 

voordoen bij de rol van aandachtsvelder of breder.  
 

Kennisbank 

• Het netwerk palliatieve zorg heeft toegang tot veel expertise over palliatieve zorg zowel 
landelijk als binnen het NPZA.  

• Er is een innovatiegroep deskundigheidsbevordering. Zij ontwikkelt een voor- en najaar 

programma rond deskundigheidsbevordering op thema voor diverse zorgverleners. 

• Daarnaast probeert zij voor elk thema een kennis en werkvormenbox te ontwikkelen met 
daarin materialen en werkvormen zodat kennis verspreidt kan worden onder de collega’s.  

Betreft: Ondersteuning aandachtsvelder palliatieve zorg vanuit het Netwerk 
Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen  

Opmerking:  Daar waar aandachtsvelder staat kan ook teamtaak palliatieve zorg gelezen 

worden. 

Rol van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen - NPZA 

https://palliaweb.nl/getmedia/b6bf3dc5-7f7d-4620-b5f8-e070f0e14428/2021-NPZA-brochure-A5-DEF-v2.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/bf861884-add8-45e2-96cd-ad31f6ef65e2/Factsheet-Kinderen-rouw-en-verlies.pdf
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Wil je bijdragen aan het ontwikkelen van kennis-en werkvormenboxen of zoek je contact met de 
innovatiegroep deskundigheidsbevordering neem dan contact op met: 
 
Danielle van Bennekom, projectleider palliatieve zorg  daniellevanbennekom@npza.nl  
Wies Wagenaar, netwerkcoördinator palliatieve zorg  wieswagenaar@npza.nl  
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