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Jaarplan 2023 Netwerken Palliatieve Zorg 

Focus op verbinding & samenwerking

Palliatieve zorg 
in Twente:

Verwachte resultaten
•  Implementatie online Levenspad
•  Uitrol Train de trainer scholing Levenspad
•  Inzet zelfevaluatie instrument
•   Uitvoering Project Formele - Informele Zorg
•  Wensenboekje bij de huisartsen onder de 

aandacht brengen.
•  Consultatie / PaTz eerste en tweede lijn 

regionaal afstemmen - vastleggen in RSA

Uitdagingen
• Bewustwording creëren
•  Toename Palliatieve Zorg door 

vergrijzing
• Toename complexiteit Palliatieve Zorg
•  Arbeidsmarktkrapte; te kort 

zorgprofessionals en mantelzorgers
•  Toepassing en implementatie slimme 

technologische innovaties 
•  Borging kwaliteit Palliatieve Zorg 

binnen netwerkorganisaties
•   Palliatieve Zorg plaats laten vinden 

over de keten heen
•  Stem van de palliatieve patiënt 

gehoor geven

Inzet middelen
•  Ondersteuning en faciliteren PaTz 

groepen; start nieuwe groepen.
•  Oprichting en ondersteuning  

Patiënten-Naasten-Platform
• Inzet digitale Levenspad bij scholing
•   Inzet Wensenboekje om gesprek over 

levenseinde aan te gaan
• Verbinding maken regiopartners
•   Ondersteuning positionering 

verpleegkundigen Palliatieve Zorg in de 
eigen organisatie

Wij zijn er om de 
kwaliteit en continuïteit 

van de Palliatieve 
Zorg in onze regio te 

optimaliseren.

Visie

Gesprek over 
levenseinde is 

normaal

Sterven op 
plek van 
voorkeur
Naar eigen normen, 
wensen en 
behoeftes.

1. Bewustwording
•  Markering en proactieve 

zorgplanning
•  Deskundigheidsbevordering
•  Zelfevaluatie instrument
2. Continuïteit van zorg
•  Regionale en transmurale 

afspraken tot samenwerking
•  Consultatie in regio
•  Generalistische zorg waar 

nodig ondersteund door 
gespecialiseerde zorg

Strategische thema’s
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3. Samenwerking
•  Met de patiënt
•  Zichtbaarheid verpleegkundigen 

Palliatieve Zorg vergroten
•  Formele en informele zorg 

verbinden
4. Participatie & ondersteuning
•  Ondersteuning van de patiënt
•  Oog voor de mantelzorger
•  Evenwichtige zorgverleners
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Met enige trots presenteren we ons jaarplan 
2023 welke als titel ’Focus op verbinding en 
samenwerking’ heeft. 

Er is al veel bereikt binnen Twente en ook de komen-
de jaren blijven we samen werken aan het verbeteren 
van de palliatieve zorg. Hierbij hebben we rekening te 
houden met de volgende zaken: 

  Implementatie Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
  Uitvoering Nationaal Programma Palliatieve Zorg 
II (NPPZII)

  En natuurlijk de punten uit ons eigen 
Meerjarenbeleidsplan  2021-2025

Als Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben we 
twee grote doelstellingen, namelijk:
•  Dat in 2025 het in Twente ‘normaal’ is dat 

patiënten, naasten en hulpverleners vroegtijdig 
het levenseinde bespreekbaar maken en samen 
beslissingen nemen. 

•  Dat iedereen kan sterven op de plek van voorkeur 
waarbij er aandacht is voor eigen waarden, 
wensen en behoeftes van de patiënt en diens 
naasten.

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van leven, het voorkomen of verlichten 
van lijden voor mensen die niet meer beter worden. 
Het is daarbij nodig dat problemen van fysieke, 
psychische, sociale en spirituele aard tijdig worden 
gesignaleerd en behandeld. Zoals elk mens anders 
is, is elke patiënt anders: met andere wensen en 
voorkeuren. Daarom is zorg op maat nodig die past 
bij de behoefte van de patiënt. Palliatieve zorg is 
zorg die over de keten heen plaatsvindt. Dit doen 
we samen met de patiënt en samen met andere 
zorgaanbieders, zodat de patiënt zich gehoord en 
gewaardeerd voelt. 

De kennis en bewustwording over palliatieve zorg 
kan altijd beter. Door de trends en ontwikkelingen1 te 
volgen, weten wij dat de behoefte aan palliatieve zorg 
de komende jaren zal stijgen. De complexiteit van 
de zorg zal toenemen en het aantal mantelzorgers 
gaat afnemen. Stijgende zorgkosten naast arbeids-
marktkrapte maken dat we samen anders naar de 
zorg moeten gaan kijken en deze zorg anders moeten 
vormgeven. Dat is een flinke opgave, maar waar 
nodig kunnen de ontwikkelingen in de zorg en de 
technologie ook kansen bieden bij deze uitdagingen.

1: Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg, PZNL/AHzN/KWF/VPTZ, 2020.

1. Waar we voor staan

https://palliaweb.nl/getmedia/02b81c30-d9be-4c51-83bf-deb1260ccf7b/Kwaliteitskader_web-240620.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Palliantie_II/Programmatekst_Palliantie_II.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Palliantie_II/Programmatekst_Palliantie_II.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/9b181d39-1495-4ae2-a22f-926311065eb8/NPZT_Meerjarenbeleidsplan_2021-2025.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/9b181d39-1495-4ae2-a22f-926311065eb8/NPZT_Meerjarenbeleidsplan_2021-2025.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/d4d40963-913c-45bd-8ec0-3d23926b68ac/Rapport-Trendanalyse-Palliatieve-Zorg-D1-0_incl-links.pdf
https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Onze visie op zorg

De Netwerken zetten zich in voor optimalisatie van 
de kwaliteit en continuïteit van palliatieve zorg voor 
de mens tijdens het laatste deel van zijn of haar 
levensweg en hun naasten. Er is ruimte waarin 
mensen, samen met hun naasten, persoonlijke 
keuzes kunnen maken die bijdragen aan de kwaliteit 
van het ervaren welzijn en aan een zo positief 
mogelijk en zinvol ervaren laatste levensfase.

2. Waar we voor gaan 

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Projecten en middelen

Met de beschreven ontwikkelingen en onze visie 
op palliatieve zorg in ons achterhoofd willen 
we de komende jaren onze netwerkzorg door 
ontwikkelen. 

We beschikken daarvoor binnen ons netwerk over 
twee krachtige instrumenten zoals het Levenspad 
en het Wensenboekje, welke we gaan inzetten om 
onze professionals binnen hun eigen organisatie 
nog meer in positie te brengen. Generalistische zorg 
waar nodig ondersteund door gespecialiseerde zorg. 
Op deze wijze hopen we te bewerkstelligen dat het 
gesprek over de levensvragen en levenswensen 
eerder gevoerd wordt en de continuïteit van zorg 
gewaarborgd wordt. Daarnaast ligt binnen onze 
netwerken de focus op het vormgeven van PaTz 
groepen en het Advance Care Planning (ACP) 
ofwel proactieve zorgplanning. Onze (strategische) 
thema’s die daarbij van belang zijn, focussen zich 
op de onderwerpen welke ook binnen het Nationaal 
Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) benoemd 
worden en laat zien welke stappen we nemen:

1. Hoe creëren we meer bewustwording?
2. Hoe dragen we zorg voor continuïteit van zorg?
3. Hoe komen we tot een goede samenwerking? 
4. Hoe gaan we onze patiënten, naasten en 
zorgverleners ondersteunen?

Deze vier vragen zijn binnen strategische thema’s 
uitgewerkt en hangen samen met waar wij voor staan 
en waar we voor gaan, visueel weergegeven in de 
‘plaat’ op pagina 2. Vervolgens werken we de impact 
van de verschillende onderdelen nader uit om te 
komen tot een antwoord op de vragen.

3. Wat we gaan doen

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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De zorg voor onze patiënten als mens vormt het 
hart van ons Plan voor 2023. 

We realiseren ons dat patiënten in de palliatieve 
fase kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben. 
We willen vanuit onze integrale visie op zorg, samen 
werken aan zorg op maat naar de waarden, wensen 
en behoeften van de patiënt. De zorgprofessional 
betrekt de patiënt actief bij het eigen zorgproces en 
geeft de patiënt, daar waar mogelijk, de regie over 
zijn eigen zorg en zorgt dat de patiënt zich veilig, 
gehoord en gewaardeerd voelt. Belangrijk hierbij zijn 
voor ons de rol van de centrale zorgverlener en de 
proactieve zorgplanning. 

Om het perspectief van de patiënt meer gezicht 
te geven gaan we in 2023 een Patiënten Naasten-
Platform oprichten.

3.1 De patiënt als mens centraal

Gesprek over 
levenseinde is 

normaal

Sterven op 
plek van 
voorkeur
Naar eigen normen, 
wensen, en 
behoeftes.

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Bewustwording
Markering en proactieve 
zorgplanning
Uit eerdere veldraadplegingen 
blijkt dat zowel zorgverleners 

als patiënten en hun naasten nog te weinig bekend 
zijn met de mogelijkheden in de palliatieve fase. 
Verder neemt door de snelle vergrijzing het aantal 
kwetsbare ouderen met multimorbiditeit toe. 

De zorg voor deze patiënten vraagt om een andere 
benadering die gericht is op een optimale kwaliteit 
van leven, passend bij de specifieke levensfase van 
de patiënt. Met het beter markeren van de palliatieve 
fase willen we tevens meer aandacht vragen voor 
de proactieve zorgplanning en het sterven op de 
plek van voorkeur. Door tijdig het gesprek over de 
levensvragen en levenswensen aan te gaan hopen we 
onnodige zorgkosten (van bijvoorbeeld spoedeisende 
hulp (SEH) bezoeken) te kunnen voorkomen. 
Daarnaast vergroten we hiermee de kans op een 
rustigere stervensfase en waardevol afscheid op de 
plek van voorkeur van de patiënt.

Deskundigheidsbevordering
Ook het delen van kennis en kunde is onmisbaar 
voor ons netwerk en een doeltreffende manier 
om de professionals elkaar te laten ontmoeten. 
Hierdoor weet men elkaar in de zorg voor de 

palliatieve patiënt beter te vinden en we beogen 
daarmee een betere kwaliteit van palliatieve 
zorg te leveren. Om tot een aansluitend 
programma van deskundigheidsbevordering 
te komen zullen we continu afstemmen met de 
werkgroep deskundigheidsbevordering en de 
netwerkorganisaties. 

Zelfevaluatie instrument
Voor de organisaties welke verbonden zijn aan ons 
netwerk bieden we het zelfevaluatie instrument aan. 
Op deze wijze kunnen zij inzichten genereren en 
bewustwording creëren ten aanzien van het verlenen 
van palliatieve zorg en waar zij staan. We streven 
naar het roulerend uitvoeren van ongeveer twee 
zelfevaluaties per jaar, zodat dit een Way of Working 
binnen ons netwerk wordt. 

3.2 Strategische thema’s voor 2023

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Continuïteit van zorg
Regionale en transmurale 
afspraken tot samenwerking
Bij zorg en ondersteuning voor 
mensen met een ongeneeslijke 

ziekte en hun naasten zijn veel verschillende partijen 
betrokken. Het betreft zorgverleners en organisaties 
uit de eerste lijn, zoals huisartsen, thuiszorg, 
verpleeghuizen en hospices, de tweede lijn en soms 
zelfs de derde lijn, zoals ziekenhuizen en/of UMC’s, 
maar ook partijen uit het sociale domein zoals 
maatschappelijk werk en sociale wijkteams. 

Afstemming en overdracht tussen de verschillende 
partijen verloopt vaak nog niet optimaal. Als 
Netwerk Palliatieve Zorg Twente willen we vooral 
die verbinding en samenwerking stimuleren en 
zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met 
regionale netwerkpartners, zoals DementieTwente, 
HuisartsenZorg Twente, de Twentse Koers, ROSET en 
de Twentse gemeenten. 

Consultatie in regio
Zorgprofessionals moeten in de regio terecht 
kunnen als zij een consultvraag hebben ten 
aanzien van palliatieve zorg. Op dit moment 
vervullen het ZGT Consultteam Ondersteunende 
en Palliatieve Zorg (COPZ) en het Palliatief Advies 
Team MST deze consultfunctie, samen met het 
landelijke consultatieteam. Meer afstemming 

tussen de teams over deze consultfunctie kan 
bijdragen aan eenduidige zorgverlening en betere 
samenwerking. Daar waar mogelijk willen we 
regionale samenwerkingsafspraken maken om meer 
continuïteit van zorg te garanderen. 

Generalistische zorg waar nodig ondersteund door 
gespecialiseerde zorg
De uitvoering van het ZonMw project, waarbij 
een samenwerking in de eerstelijns palliatieve 
zorg m.b.v. een multidisciplinaire PaTz groep in 
Hengelo zal plaatsvinden, zal bijdragen aan een 
betere samenwerking. Daarnaast is van belang 
dat generalistische zorgverleners en waar nodig 
in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners, 
vrijwilligers en zorgorganisaties samenwerken 
als een interprofessioneel team binnen de 
netwerkorganisaties. 

De in 2022 nieuw ontwikkelde webapplicatie 
Levenspad zal een betere ondersteuning geven 
tijdens de werkzaamheden van de zorgprofessionals. 
Het telkens evalueren en verbeteren van de 
webapplicatie zien wij als een uitdaging.

3.2 Strategische thema’s voor 2023

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Samenwerken
Met de patiënt
Samen met de patiënt en zijn 
naasten wordt de zorg tijdens 
de palliatieve fase ingevuld. 

Daarbij wordt gestreefd naar zorg op maat/zinnige 
zorg. Minder onnodige diagnostiek en interventies, 
zodat het risico op ongewenste complicaties en de 
zorgconsumptie, worden verlaagd. Hierbij is het 
leveren van passende zorg altijd het uitgangspunt, 
welke bij voorkeur vroegtijdig is besproken tijdens 
een Advance Care Planning (ACP) gesprek. 

De Best Practise, zoals het inzetten van een 
Palliatieve Zorgcoach (TAPAS projecten) bij een 
palliatieve zorgvraag spreekt ons als Netwerken 
Palliatieve Zorg Twente zeer aan. We gaan dit in 
de regio samen oppakken vanuit het programma 
Samenwerken aan Waarde: dit is een programma 
met een multidisciplinaire benadering ACP bij 
kwetsbare ouderen in de keten. Deze aanpak zal de 
implementatie van ACP en het individuele zorgplan 
(IZP) zoals bedoeld in NPPZ II ten goede komen.
Daarnaast zien we binnen onze netwerken dat het 
perspectief van de patiënt zelf onderbelicht is. Voor 
2023 vinden wij het belangrijk dat de patiënt (en zijn 
naaste) meer stem krijgt binnen ons netwerk en onze 
plannen. Het opzetten van een Patiënten Naasten 
Platform (PNP) kan dit perspectief beter voor het 
voetlicht brengen. 

Zichtbaarheid verpleegkundigen  
Palliatieve Zorg vergroten
De eerder genoemde scholing Levenspad speelt 
ook een grote rol om zichtbaarheid en vindbaarheid 
van de verpleegkundige palliatieve zorg binnen 
onze netwerkorganisaties te vergroten. Zij kunnen 
daarmee zorg dragen voor een betere afstemming en 
samenwerking binnen de palliatieve zorg in de eigen 
organisaties, waar nodig met ondersteuning van het 
netwerk.

Formele en informele zorg verbinden
Zoals onder hoofdstuk 1 genoemd zullen de trends 
en ontwikkelingen vragen om het anders inrichten 
van zorg. Eén van de richtingen daarvoor is het meer 
samenwerken van de formele en informele zorg. 
In 2022 hebben we in samenwerking met Stichting 
Leendert Vriel in Oldenzaal een project gedraaid. 

De Netwerken hebben samen met de VPTZ een 
scholing georganiseerd voor vier wijkteams, waarbij 
de samenwerking formele en informele zorg en de 
EDIZ als meetinstrument onderwerp waren. Deze 
scholing is zeer positief ontvangen en in 2023 willen 
we dit breder uitrollen in de hele regio Twente.

3.2 Strategische thema’s voor 2023

https://palliaweb.nl/getmedia/7a68ba2e-8008-4d02-9467-a1f07580bd5e/factsheet_resultaten_TAPA$_v2.pdf
https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Participatie en 
ondersteuning
Partners in zorg 
Er is behoefte aan een meer 
gelijkwaardige benadering van 

de mantelzorger in zijn verschillende rollen in het 
zorgproces. Mantelzorgers en professionals dienen 
elkaar te zien als partner in de zorg. Het welzijn van 
de patiënt in de palliatieve fase en zijn zorgverleners 
(waaronder mantelzorgers en zorgprofessionals) 
verdienen aandacht. 

Oog voor de mantelzorger
Door oog te hebben voor elkaar en naar elkaar om te 
zien, zorgen we voor evenwichtige zorgverleners. Om 
een overbelaste mantelzorger te herkennen zullen 
we in moeten zetten op deskundigheidsbevordering 
met betrekking tot dit onderwerp en kan de EDIZ 
als Evidence Based hulpmiddel dienen. Het project 
Formele/Informele Zorg zal hier ondersteunend aan 
zijn. 

Evenwichtige zorgverleners
Ervaringen voortkomend uit het Patiënten-
NaastenPlatform kunnen helpen de ondersteuning 
voor de groepen zorgverleners te verbeteren. 
Daarnaast is de ondersteuning van de zorgverleners 
een punt van aandacht in de zelfevaluatie voor de 
netwerkorganisaties, wat eveneens inzichten voor 
verbeterpunten kan opleveren.

3.2 Strategische thema’s voor 2023

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/mantelzorg/EDIZ-meetinstrument-overbelasting-mantelzorger.pdf
https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Welke middelen zetten 
we in
De palliatieve zorgvrager
Onze zorgvragers als mens 
vormen het hart van onze 

plannen voor 2023. Daarvoor is het belangrijk dat 
de zorgvrager meer een stem krijgt binnen de 
Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Door in 2023 
een PatiëntenNaastenPlatform op te richten zal het 
patiënten perspectief meer gezicht krijgen.

Ons Wensenboekje en (scholing) Levenspad
Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg Twente 
beschikken we over twee krachtige instrumenten 
welke ondersteunend zijn aan de palliatieve 
zorgverlening. Het Levenspad en het Wensenboekje 
zijn beiden instrumenten waarmee we impact 
kunnen hebben op de zorgverlening.

Het wensenboekje biedt een uitgelezen kans om met 
de zorgvrager in de palliatieve fase levensvragen 
en levenswensen bespreekbaar te maken. Veel 
professionals vinden het aangaan van dit gesprek erg 
lastig en het wensenboekje verlaagt deze drempel.

Tezamen met de webapplicatie Levenspad maken 
we ook gebruik van de scholing Levenspad. Volgens 
het train de trainer principe wordt deze scholing 
aan de verpleegkundigen palliatieve zorg in een 

netwerkorganisatie gegeven. De verpleegkundigen 
rollen de scholing vervolgens uit binnen de 
verschillende teams in de eigen organisatie waardoor 
zij tevens beter vindbaar en zichtbaar zijn binnen hun 
organisatie. 

We bereiken hiermee dat levensvragen en 
levenswensen vaker bespreekbaar worden gemaakt 
met de palliatieve zorgvrager en proactieve 
zorgplanning meer aandacht krijgt. Tevens dragen 
we hiermee bij aan de betere positionering 
van de verpleegkundigen Palliatieve Zorg in de 
netwerkorganisaties binnen het netwerk.

4. Uitvoering strategie

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Onze palliatief geschoolde 
professionals
Onze professionals werkzaam 
in het Netwerk Palliatieve 
Zorg Twente vormen de 

schakels van het netwerk. Zij realiseren de strategie, 
werkend in een organisatie waar leiderschap tonen 
centraal staat en de zorg rondom de patiënt is 
georganiseerd. We investeren in de ontwikkeling 
van al deze professionals. Door een uitgebreid 
programma van deskundigheidsbevordering aan te 
bieden investeren we in zowel de vakinhoudelijke 
kennis en vaardigheden (vakbekwaamheid), als 
in de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap. 
We geloven dat ieder mens talent heeft en zich 
voortdurend kan ontwikkelen en dat mensen de 
beste prestaties leveren als ze doen waar ze goed in 
zijn en wat ze belangrijk vinden. 

Als project in 2023 willen we aandacht vragen voor 
de samenwerking tussen formele en informele 
zorgvragers binnen de verschillende wijkteams in 
de wijkverpleging in Twente. Dit naar voorbeeld van 
de pilot welke in Oldenzaal in samenwerking met de 
Stichting Leendert Vriel heeft gedraaid in 2022. 

PaTz groepen
Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg welke over 
de keten heen georganiseerd is en PaTz groepen 

zijn bij uitstek geschikt om deze multidisciplinaire 
samenwerking te ondersteunen. Door gebruik te 
maken van PaTz groepen wordt het zorgproces 
rond de patiënt georganiseerd en krijgt Advance 
Care Planning (ACP) een centrale plek binnen dat 
zorgproces. Via ACP en de realisatie daarvan willen 
we ons netwerk verder ontwikkelen. 

In 2023 gaan we gericht PaTz groepen bezoeken 
en de contacten verstevigen. Alvorens we in 
2023 nieuwe PaTz groepen kunnen faciliteren 
zal er eerst geïnvesteerd moeten worden in het 
opleiden van nieuwe kaderartsen Palliatieve Zorg 
binnen onze regio. Hiervoor vindt afstemming 
plaats met HuisartsenZorg Twente (HZT) en de 
netwerkorganisaties om huisartsen of Specialisten 
Ouderen Geneeskunde te enthousiasmeren voor de 
kaderopleiding Palliatieve Zorg en dit te faciliteren. In 
de jaarplannen voor 2024/2025 kunnen we opnieuw 
inzetten op het uitbreiden van de PaTz groepen in de 
regio. 

Voor 2023 willen we ook de verbinding tussen de 1e 
lijn en 2e lijn verstevigen. Bijvoorbeeld samenwerking 
voor wat betreft de consultatie en samenwerking bij 
multidisciplinaire overlegvormen (MDO’s).

4. Uitvoering strategie

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Advance Care Planning
Om zorg te dragen voor 
Advance Care planning (ACP) 
zullen zorgprofessionals de 
skills moeten bezitten om het 

gesprek over het levenseinde aan te gaan. 

Evenals bij de PaTz groepen is het vroegtijdig 
voeren van het gesprek over levensvragen en 
levenswensen, naast het kennen van elkaar en 
elkaars werkzaamheden belangrijk. Omdat palliatieve 
zorg over de keten heen gerealiseerd wordt, willen 
we lokaal de verbinding aan gaan met regionale 
partners, sociaal domein, casemanagement en 
huisartsen om samen in te zetten op ACP. 

We gaan inzetten op een gezamenlijke scholing 
omtrent de gespreksvoering, waarbij we dit traject 
willen laten vervolgen door een scholing waarbij 
de implementatie en borging meer aandacht krijgt. 
Aangezien dit meer effect heeft als we dit regionaal 
oppakken, zullen we hiervoor afstemming zoeken 
met onze ketenpartners. Alleen dan kunnen we 
beweging creëren om te komen tot vroegtijdige 
zorgplanning (ACP) en een passend individueel 
zorgplan (IZP) voor de patiënt in de palliatieve fase.

Zelfevaluatie
De zelfevaluatie helpt netwerkorganisaties erbij 
om zicht te krijgen op waar zij als organisatie staan 
met hun palliatieve zorgverlening. Om de aandacht 
op de kwaliteit van de palliatieve zorg te behouden 
zullen we roulerend binnen ons netwerk organisaties 
stimuleren tot deze zelfevaluatie.

4. Uitvoering strategie

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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Te verwachten 
resultaten in 2023

  3 netwerkorganisaties hebben het online 
levenspad geïmplementeerd. 

  Train de trainer scholing Levenspad is in 3 
instellingen uitgerold.

  Zelfevaluatie is uitgevoerd bij 2 
netwerkorganisaties.

  Door het project ZonMw in samenwerking 
met Saxion wordt de PaTz groep in Hengelo 
gefaciliteerd en ondersteund.

  Project Formele-Informele Zorg is uitgevoerd of is  
lopende.

  Er is in afstemming met de huisartsenzorg in 
de regio, minimaal 1 initiatief ontplooid om 
tenminste 1 kaderarts palliatieve zorg extra op te 
leiden.

  In minimaal 25 huisartsenpraktijken hangt de 
A3 poster van het wensenboekje en worden de     
wensenboekjes uitgereikt

  Consultatie/PaTz eerste en tweede lijn is regionaal 
afgestemd en waar mogelijk vastgelegd in 
Regionale Samenwerkings Afspraken (RSA).

  Er is een ACP project gestart samen met Dementie 
Twente, Huisartsenzorg Twente, Twentse Koers en 
de Twentse gemeenten.

5. De impact

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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6.1 Netwerken Palliatieve Zorg Twente

Netwerken Palliatieve Zorg Twente bestaat van 
origine uit drie netwerken. Voor 2023 vraagt elk 
Netwerk voor de coördinatie afzonderlijk zijn 
instellingssubsidie Palliatieve en Terminale Zorg aan.
De werkzaamheden voor de Twentse netwerken 
worden centraal gecoördineerd door 2 netwerk 
coördinatoren, ondersteund door een secretaresse. 

De netwerken 1 en 2 vallen onder penvoerderschap 
van Carintreggeland, waar voor 34 uur loonkosten 
voor coördinatie en voor 16 uur loonkosten voor 
secretarieel opgevoerd worden. 

Om de overheadkosten te minimaliseren worden 
de kosten van de uitgevoerde projecten bij 1 
penvoerder ondergebracht. Dit zal Carintreggeland 
als penvoerder van netwerken 1 en 2 zijn.

Netwerk 3 valt onder penvoerderschap van 
Medisch Spectrum Twente, waar voor 21 uur aan 
loonkosten voor coördinatie worden opgevoerd. 
De salariskosten zijn nader gespecificeerd in de 
aanvraag instellingssubsidie Netwerken Palliatieve en 
Terminale Zorg voor de verschillende netwerken. 

6 Begroting jaarplan 2023

Netwerk Maximaal beschikbare instellingssubsidie voor 
2023

Netwerk Enschede-Haaksbergen Noordoost Twente 
(EHNOT)

€ 91.467,-

Netwerk Noordwest Twente (NWT) € 77.830,-

Netwerk Midden Twente (MT) € 55.985,-

Totaal beschikbare instellingssubsidie € 225.282,-

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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6.2 Begroting per thema

Vanuit het totaalbedrag wat aan instellingssubsidie 
vanuit VWS verkregen wordt, wordt na aftrek 
van salariskosten en overheadkosten, de 
projectbegroting bepaald. 

De projectbegroting voor 2023 is vastgesteld op 
€47.262,70. Deze begroting zal zich toespitsen op de 
strategische thema’s van het jaarplan 2023. Daarna 
zal per thema de begroting verhelderd worden aan 
de hand van de deelprojecten. 

Aangezien de financiële ondersteuning 
ondergebracht is bij penvoerder Carintreggeland, 
zullen de projectkosten verdeeld worden over de 
netwerken EHNOT (3/5 deel van de totale kosten) en 
Noordwest Twente (2/5 deel van de totale kosten). 

6 Begroting jaarplan 2023

Thema’s Jaarplan 2023

Thema 1 Bewustwording € 22.466,70

Thema 2 Continuïteit van zorg € 3.100,00

Thema 3 Samenwerking € 17.516,00

Thema 4 Participatie en Ondersteuning € 4.180,00

Totale projectkosten voor 2023 € 47.262,70*

*Verdeling kosten per netwerk

Netwerk Enschede-Haaksbergen Noordoost Twente 3/5 deel € 28.357,62

Netwerk Noordwest Twente 2/5 deel € 18.905,08

€ 47.262,70

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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6 Begroting jaarplan 2023

Kosten 
zaalhuur/  
catering Aantal Totaal

Bewustwordingscampagne               

Bijeenkomsten (per dagdeel) € 150 5 € 750

Catering (€3,- p.p. x 50 deelnemers) € 150 5 € 750

Inhuur derden (offerte vormgever en creatie) € 190

Wensenboekjes (vlg. staffelprijzen 2022)  3000 € 3.956,70

Instructiefilm over wensenboekje (volgens offerte) € 1.500

PalvoorU (volgens offerte Zezz media) 1250 € 1.750

Deskundigheidsbevordering             

Scholingen/Bijeenkomsten (per dagdeel) € 150 12 € 1.800  

Catering (€3,- p.p. voor 12 bijeenkomsten á 20 deelnemers) € 60 12 € 720
Symposia (ongeveer 100 deelnemers per symposium 
volgens offertes)  3 € 5.790

Inhuur derden volgens offertes (2x theatervoorstellingen)  2 € 2.540

Inhuur derden (dagvoorzitters) € 150 3 € 450

Flyermateriaal (vormgever en drukwerk) € 190 3 € 570
Accreditatie (herhalingen 50 euro, nieuw 150 euro en 
specialistenregister ongeveer 250 euro per aanvraag) (=950 
+ 750 euro) € 1.700

Totaal € 22.466,70

 Thema 1 Bewustwording

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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6 Begroting jaarplan 2023

 Thema 2 Continuïteit van zorg Kosten 
zaalhuur/  
catering Aantal Totaal

PaTz ondersteuning  

PaTz portals € 80 5 € 400

PaTz proefbijeenkomsten € 150 2 € 300

Catering (p.p. voor 2 bijeenkomsten á 15 deelnemers + 
lunch) € 15 30 € 450

Levenspad          

Bijeenkomsten Levenspad (per dagdeel) € 150 10 € 1.500  

Catering (€3,- p.p. x 15 deelnemers) € 45 10 € 450

Totaal € 3.100,00

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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6 Begroting jaarplan 2023

 Thema 3 Samenwerking Kosten 
zaalhuur/  
catering Aantal Totaal

Proactieve zorgplanning (ACP) 

Bijeenkomsten Huisartsen (per dagdeel) € 150 10 € 1.500  

Catering (€3,- p.p. x 20 deelnemers) € 60 10 € 600

Bijeenkomsten ACP in de 1e lijn (online bijeenkomst: €75, 
excl. BTW per deelnemer. 4 groepen van 22 deelnemers) € 90,75 88 € 7.986

Campagnemateriaal ACP (displays wensenboekjes voor 
huisartsen volgens offerte ontwerp en productie) 50 € 950

Animatiefilm voor zorgvragers voor wachtkamerscherm 
(volgens offerte) € 2.400

Animatiefilm voor zorgprofessionals (volgens offerte) € 2.400

Formele-Informele zorg  

Bijeenkomsten bij gemeenten € 150 7 € 1.050

Catering (€3,- p.p. x 30 deelnemers) € 90 7 € 630

Totaal € 17.516,00

https://palliaweb.nl/netwerk-twente
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6 Begroting jaarplan 2023

 Thema 4 Participatie & ondersteuning Kosten 
zaalhuur/  
catering Aantal Totaal

PatientenNaastenPlatform (nieuw op te starten)          

Bijeenkomsten                                               € 150 6 € 900

Catering (per persoon, 10 deelnemers per bijeenkomst á 
€3,- p.p.) € 30 6 € 180

Kosten wervingscampagne (vormgever) € 190

Netwerkzorg  

Bijeenkomsten Kenniskring (3x hospice, 3x VGZ) € 150 6 € 900

Catering (per persoon, 10 deelnemers per bijeenkomst á 
€3,- p.p.) € 30 6 € 180

Bijeenkomst Verpleegkundigen PalZorg (volgens offerte)  1 € 1.830

Totaal € 4.180,00

https://palliaweb.nl/netwerk-twente

	1. waar we voor staan
	2. waar we voor gaan
	3. wat we gaan doen
	4. uitvoering strategie
	5. de impact
	0. infographic
	Uitdagingen
	Strategische thema's
	inzet middelen
	verwachte resultaten
	6. begroting jaarplan

	Knop 38: 
	Knop 56: 
	Knop 42: 
	Knop 40: 
	Knop 54: 
	Knop 43: 
	Knop 55: 
	Knop 58: 
	Knop 39: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 46: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 47: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 48: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 49: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 50: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 52: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 44: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 

	Knop 9: 
	Knop 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 11: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 27: 
	Knop 30: 
	Knop 32: 
	Knop 33: 
	Knop 34: 
	Knop 35: 
	Knop 36: 


