
Ieder netwerk draagt
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren
van basisactiviteiten. Voorbeelden
hiervan zijn café doodgewoon,
casuïstiekbijeenkomsten, scholingen, en
publieksbijeenkomsten. Daarnaast
lopen er verschillende
verbeterprojecten op het gebied van
deskundigheidsbevordering en
bewustwording in de regio.

Hiernaast zijn er ook steeds meer lokale
initiatieven gericht op het verbeteren
van de palliatieve zorg. Vanuit de
netwerken wordt zoveel mogelijk de
samenwerking opgezocht om met
elkaar te verbinden en te versterken.

Activiteiten
Wat doen de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW?

De netwerken Noord-Holland Noord &
Zaanstreek Waterland (NPZ NHN&ZW), bestaan
uit de netwerken Kop van Noord-Holland, West-
Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-
Waterland. Binnen deze netwerken is er één
netwerkcoördinator. 

In ieder netwerk is een kerngroep samengesteld
bestaande uit vertegenwoordigers van
verschillende zorg- en vrijwilligersorganisaties en
de netwerkcoördinator. Zij komen 4 keer per jaar
bij elkaar om gezamenlijk uitvoering te geven aan
het beleidsplan. Iedere kerngroep heeft een
voorzitter. In de regio Zaanstreek-Waterland is er
tevens een bestuur gevormd waarin besluiten
over de dagelijkse gang van zaken rondom de
projecten en activiteiten van het Netwerk
gemaakt worden.

Organisatie structuur

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband rond palliatieve zorg tussen
zorgverleners en zorgvoorzieningen. De partijen worden bij elkaar gebracht om alle
landelijke, provinciale en regionale informatie op het gebied van palliatieve zorg om te
zetten in samenwerkingsafspraken, het starten van verbeterprojecten en het beschikbaar
stellen van juiste informatie over scholingen en ontwikkelingen in de regio. Een Netwerk
Palliatieve Zorg wordt gecoördineerd en ondersteunt door een netwerkcoördinator. 

Het doel van de netwerken is ervoor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, goede
kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de
juiste ondersteuning.

Doelstelling

Wie zijn de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW?
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Bestuur

Netwerk coördinator
Adviseur palliatieve zorg

Bestaande uit 4 netwerken

DEELNEMENDE
ORGANISATIES

Zorginstellingen
Thuiszorg
Huisartsen
Vrijwilligersorganisaties
Hospices
Ziekenhuizen
Inloophuizen
Verstandelijke
gehandicaptenzorg
Verpleeghuiszorg

Netwerk dementie
Oncologie netwerk
ROS ouderen netwerk
Stichting PaTz
Het Regioplatform
Stichting Questio



CONTACT
www.palliaweb.nl
PalliArts App
Linked-In

Yvette Goudsblom (netwerkcoördinator)
Jente Bosma (adviseur palliatieve zorg)

MEER INFORMATIE

palliatievezorg@zonh.nl 

www.palliaweb.nl/netwerk-nhn-zw

072-5414600

De netwerken palliatieve zorg NHN&ZW zijn 4 van de in totaal 65 Netwerken Palliatieve Zorg in
Nederland. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband dat bestaat uit
zorgaanbieders (huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, specialisten, thuiszorgorganisaties,
hospices, inloophuizen) en vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij het geven van
palliatieve zorg. 

PZNL heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om landelijk regie te voeren over
de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg. De basis voor die regievoering
komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De netwerken Palliatieve Zorg
worden gesubsidieerd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De 65 netwerken zijn regionaal onderverdeeld in consortia. In Nederland kennen we zeven
consortia palliatieve zorg. Dit zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve
zorg op provinciaal niveau. 

De netwerken palliatieve zorg NHN&ZW vallen onder het consortium Palliatieve Zorg
Noord-Holland en Flevoland en is een samenwerkingsverband tussen de 10 regionale
netwerken palliatieve zorg, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van Amsterdam UMC en de
onderwijsinstellingen in de regio. 
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https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland

