
 

Palliatieve zorg is bij uitstek het onderdeel van de geneeskunde dat samenwerking door 
en over de muren van zorginstellingen en -organisaties vraagt. Het blijkt dat patiënten en 
hun omgeving meer kwaliteit ervaren in het palliatieve traject wanneer de zorg belegd is 
bij gespecialiseerde professionals die elkaar weten te vinden. Daarnaast is het ook voor 
de betrokken zorgverleners prettig om korte lijntjes te hebben naar experts uit dit 
vakgebied.  In de regio Peelland is er inmiddels een goede samenwerking door de keten 
heen. Graag delen Anja en Pien een aantal verschillende praktijkvoorbeelden van deze 
transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Want goed voorbeeld doet goed 
volgen. 

Over de sprekers: 
Anja Manders werkt als verpleegkundig specialist palliatieve geneeskunde binnen de 
Zorgboog, een grote VVT-organisatie in de regio Peelland. Ze begon als 
ziekenverzorgende in de thuiszorg waar ze reeds in aanraking kwam met terminaal zieke 
patiënten. In de loop van haar werkzame leven, combineerde ze haar klinische werk met 
een opleiding tot verpleegkundige. Vanaf de oprichting, 13 jaar geleden, is ze betrokken 
bij het high-care Hospice de Populier in Bakel. Eerst als verpleegkundige palliatieve zorg 
en inmiddels als verpleegkundig specialist. Naast haar dagelijkse werk als 
medebehandelaar in het hospice, is ze de spil van het palliatief team van de Zorgboog en 
maakt ze deel uit van het Regionaal Adviesteam Palliatieve zorg Peelland (RAPP).  

Pien Gimbrère-Kroes is sinds oktober 2021 werkzaam als Specialist Ouderengeneeskunde 
(SO) bij Noorderbreedte. Haar interesse voor palliatieve zorg werd gewekt als arts-
assistent in een Rotterdams verpleeghuis. Tijdens haar opleiding tot SO bij Stichting 
tanteLouise in Bergen op Zoom e.o. werkte ze reeds in een hospice. Eenmaal SO volgde 
ze de Kaderopleiding Palliatieve Zorg, die ze in juni 2021 afrondde. Na drie jaar palliatieve 
zorg in de regio Peelland is ze inmiddels verbonden aan Hospice Klein Molenaar in 
Harlingen en werkt ze als consulent voor huisartsen in de eerste lijn. Zij hoopt een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de palliatieve zorg in deze provincie en is 
zodoende aangesloten bij de Werkgroep Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Fryslân. 


