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1. Inleiding 
 
Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia 
zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het 
IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). De NPZZG valt onder consortium PalZo, een van de zeven 
consortia die in Nederland zijn opgericht in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. 
PAlZo omvat 7 netwerken in Zuid Oost Gelderland.  
Tot 2020 investeerde het Kabinet 51 miljoen euro in het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan 
zorg.  In 2021 is aan dit programma een vervolg gegeven met het ZonMw-programma Palliantie II 
met een looptijd van 2021-2026.  Palliantie II staat voor een goede kwaliteit van leven voor mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.  Ze krijgen de zorg en ondersteuning op lichamelijk, 
psychisch, sociaal en spiritueel vlak die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij 
dat wensen. De juiste zorg ontvangen op het juiste moment. Het programma bouwt voort op de 
opgedane kennis en ervaring uit het eerste programma.1 
 
Het netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland richt zich op verbetering van kwaliteit van palliatieve 
zorg in de 8 gemeentes ( Nijmegen, Berg en Dal, Mook, Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten en 
West Maas en Waal).  De nu 16 netwerkpartners  bestaande uit zorg-,  onderwijsorganisaties en een  
cliënten vertegenwoordiging werken samen aan kwaliteit van palliatieve zorg op basis van het  
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland 2017.2 
 
In het advies Netwerken palliatieve zorg 2.0 3 wordt de functie van het netwerk omschreven als; 

• creëren van toegankelijkheid, bekendheid en publieksvoorlichting  voor cliënten en hun 
naasten, 

• het implementeren van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 

• zorgdragen voor samenwerkingsafspraken tussen organisaties over coördinatie en 
continuïteit, 

• het bevorderen van de Kwaliteit van palliatieve zorg door te leren van ervaringen en te 
werken via de PDCA-cyclus. 

• het bevorderen van deskundigheid. 

De NPZZG heeft als netwerk een missie en visie met bijbehorende kernwaarden, die als volgt zijn 

omschreven; 

Missie; 
Het Netwerk Palliatieve zorg Zuid Gelderland (NPZZG) richt zich, bij al haar activiteiten, op het 
organiseren van 24/7 toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en 
hoogwaardige kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze persoon, verleend 
door kundige zorgverleners. 
 
 
 
 
 

 
1 (Nationaal Programma Palliatieve Zorg, sd) 
2 IKNL/Palliactief. (2017). Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.  
 
3 Fibula, i.o.v. Stichting. (2019). Er samen voor staan; denktank netwerken palliatieve zorg 2.0. Opgehaald van           
   denktank netwerk palliatieve zorg: https://denktanknetwerkenpalliatievezorg.nl/rapport.html#3 
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Visie; 
 
Wij vinden dat palliatieve zorg een brede, holistische, generalistische en multidisciplinaire 
benadering van de patiënt en zijn omgeving zou moeten zijn. Dit vraagt deskundigheid van 
uitvoerende professionals om deze zorg goed vorm te geven. Verder zijn voor deze vragen excellente 
verbindingen nodig tussen de eerste- en tweedelijnszorg, maar ook tussen zorg, behandeling, welzijn 
en wonen, met de volgende kernwaarden; 

•  De patiënt en diens naasten zijn het centrum van ons handelen! 
•  Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruit zien! 
•  Wij werken continu aan uitstekende onderlinge verbindingen! 
•  Wij organiseren regionaal met behoud van de menselijke maat en slagkracht! 
•  Wij organiseren deskundigheid en houden de balans tussen state of art kennis en        
     Pragmatisch 

 
Vanuit dit gedachtengoed werken Netwerkpartners als organisatie én als regio samen om vanuit 
verbinding en het beleidsplan vorm te geven aan plannen om te komen tot gezamenlijke resultaten 
die zorgen voor realisering van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland van 2017. In Factsheet 
essenties kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland4 gaven patiënten en hun naasten 8 wensen en 
doelen aan die zij belangrijk vinden in de palliatieve zorg; 

• Markeren. 

• Gezamenlijke besluitvorming. 

• Proactieve zorgplanning. 

• Individueel plan. 

• Coördinatie en continuïteit. 

• Deskundigheid. 

• Effectieve communicatie. 

• Persoonlijke balans van zorgverleners en zorgmedewerkers. 
Binnen de NPZZG is de keuze gemaakt om voor 2022 voort te bouwen op thema’s uit 2021; 

1. De zelfevaluatie. 
2. Een consultatieteam. 
3. Proactieve zorgplanning. 

Tegelijk zijn een aantal wensen geuit om aan te werken in 2022, variërend van een goed werkende 
cliëntenraad, (bij)scholing, monitoren, analyseren en interpreteren van verzamelde gegevens. 
Deze wensen en doelen vinden hun plaats in het beleidsplan onder diverse kerntaken. 
 
In dit beleidsplan worden deze speerpunten meegenomen vanuit de 4 kerntaken die het NPZZG 
heeft n.l.; 

1. Coördineren 
2. Signaleren 
3. Informeren 
4. Faciliteren 

 
In het beleidsplan zullen onder bovengenoemde kerntaken de speerpunten 
en wensen voor 2022 worden meegenomen. Afsluitend worden concrete 
acties  uitgezet in een RASCI-matrix. Op het managementplatform5 wordt 
beschreven dat het RASCI-model een heldere tool is om in één opslag alle 
deelnemers, activiteiten en vooral verantwoordelijkheden te kunnen inzien.  
                                                                                                                                                                                                     afbeelding; shutterstock free 
 

 
4 (Fibula, sd) 
5 (managementplatform, sd) 
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Het op gedegen wijze beleggen van verantwoordelijkheden is kritisch in de bedrijfsvoering, en in het 
bijzonder in een projectomgeving. Het monitoren en bijsturen van projecten krijgt zo duidelijk 
richting en vorm. De netwerkcoördinator levert inspanning om ontwikkelingen zichtbaar te maken, te 
motiveren en ondersteunen en het proces te monitoren/gezamenlijk bij te sturen om te komen tot 
gezamenlijke resultaten die ertoe doen voor cliënten en hun naasten. 
 
 

                                                                                                                                                                                  
 
 
 

Afbeelding; Worldofmind. 

2. Kerntaak coördinatie.   

 
De samenwerking met Netwerkpartners is belegd op strategisch, tactisch en operationeel niveau, 
en krijgt cyclisch vorm in een overlegstructuur met als doel gezamenlijk vormgeven aan beleid, 
gemaakte afspraken en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaten. 
 

1. De jaarlijkse overlegcyclus is in november 2021 vastgesteld en krijgt vorm op basis van 
thema’s in het beleidsplan in een samenspraak met voorzitters afgestemde agenda. 
o 2 x per jaar een algemeen bestuurlijk overleg ( strategisch). 
o 6 x per jaar overleg programmaraad, gevolgd door (operationeel) 
o 6 x per jaar overleg dagelijks bestuur ( tactisch) 

** Bijlage 1 bevat een uitwerking van taken en rollen van diverse deelnemers zoals die is 
goedgekeurd in maart 2021.  

 
** bijlage  2 geeft een overzicht van deelnemers aan programmaraad, algemeen- en dagelijks       
      Bestuur. 
 

2. Beleid en acties van de NPZZG worden gedeeld op consortiumniveau om kennis te delen, 
ervaring uit te wisselen ( good practice /best practice).  

o afstemming en coördinatie met consortium PalZo 
o volgen landelijke ontwikkelingen, bijeenkomsten, symposium Fibula/Consortia/PZNL 
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3. Het consultatieteam binnen het Netwerk heeft een specialistische karakter en kan fungeren als 

verbindende schakel binnen het Netwerk waar het gaat om transmuraal werken in de keten 
met als doel 24/7 generalistisch zorgverleners te faciliteren en te ondersteunen bij acute 
vragen van huisartsen 
o Coördineren van functies en rollen, met aandacht voor profilering en op termijn uitbouw 

van functie richting diverse doelgroepen in de palliatieve zorg ( naast oncologie hart, long, 
nieren, neurologie, kwetsbare ouderen ed.) 

 
 

4. De Regiegroepen op basis van speerpunten van de NPZZG zijn verantwoordelijk voor de 
voortgang en resultaten van het beleidsspeerpunt i.s.m. netwerkcoördinator, programmaraad, 
dagelijks bestuur en algemeen bestuur. 
o Regiegroep zelfevaluatie; 
               Carel Veldhoven, Christel van Woezik, Marga Jeuken, Gerdie Olde-Olthof 
o Regiegroep ACP; 

Angela Jansen, Thea van Kraaij, Marcel de groot, Bregje Thoonsen, Carel Veldhoven, 
Simône Langenberg. 

o Regiegroep  consultatie; 
Rita Arts, Robert van Dongen, Francis Mensink, Wilma Poelstra, Marleen van 
Casteren. 
 

5. Subsidie is jaarlijks verantwoord ( jaarverslag) en aangevraagd i.s.m. 
penvoerder/beleidsplan is geschreven en goedgekeurd. 
o Aanvraag jaarlijkse subsidie i.s.m. Hans van Megen, inkoopbeleid 

penvoerder ZZGzorggroep.  
o Jaarverslag is geschreven door netwerkcoördinator en wordt 

besproken.        
o (meer) beleidsplan is jaarlijks bepaald en goedgekeurd (oktober)        Afbeelding; shutterstock free 

 
 
 

3. Kerntaak informeren.                                                                
 

De NPZZG stelt zich tot doel palliatieve zorg  in de regio te profileren door het kenbaar maken van 
het aanbod aan zorg, welzijn en ontwikkelingen in palliatieve zorg, activiteiten rondom palliatieve 
zorg en ontwikkelingen vanuit het Netwerk voor cliënten en hun naasten, hulpverleners, 
organisaties in de regio en consortium PalZo. 
 

1.  4 x per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven, gericht op een thema/met nieuws uit 
netwerkorganisaties rondom speerpunten uit het beleidsplan. 

2. De website is bijgehouden  met regionaal nieuws voor cliënt en naasten, hulpverleners en 
voor netwerkpartners. 

3. Cliënt- en naasten vertegenwoordiging krijgt een zichtbare plek in communicatie met en door 
doelgroep vertegenwoordiging i.s.m. o.a. Inloophuis, netwerk 100, mantelzorgcafé,  
cliëntenraden ed. 
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4. Kerntaak signaleren.  

 
De NPZZG signaleert behoeften, ontwikkelingen en trends in de palliatieve zorg t.a.v. zorg aan 
cliënten en naasten, kwaliteit van zorg en meetinstrumenten/hulpmiddelen, bedbezetting van 
hospices in de regio en inzet van vrijwilligers /consultatie, met als doel het verbeteren toegang tot 
zorg, tijdige inzet en  kwaliteit van zorg afgestemd in de keten verleend door deskundig personeel.  
 

1. Cliëntvertegenwoordiging in het netwerk is in 2022 in ontwikkeling naar een  doelgroep 
vertegenwoordiging met een duidelijke rol en taak waar het gaat om;  
o De manier waarop de wensen van patiënten en diens naasten in de regio in kaart worden 

gebracht. 
o Hoe het NPZ inzichtelijk maakt wat de daadwerkelijke situatie van de patiënt en diens 

naasten is. 
 

2. Kwaliteit van palliatieve zorg in de regio is in kaart gebracht en is gevolgd middels het 
uitvoeren van de zelfevaluatie palliatieve zorg in de gehele keten. 
o Monitoren voortgang verloop zelfevaluaties in netwerkorganisaties. 
o Signaleren van goede voorbeelden/knelpunten/ontwikkelbehoefte. 
o Inventarisatie per organisatie intern/voor netwerk in algemeenheid. 
o Plan van aanpak gezamenlijk verbeterplan regionaal. 

 
3. Trends in de regio zijn gesignaleerd, waardoor benchmarking mogelijk is, waarop koers op 

korte- en lange termijn in het Netwerk kan worden bepaald en uitgezet in concrete acties. 
o Monitoren per kwartaal inzet, aard en omvang van vrijwilligers uit de VPTZ. 
o Monitoren per kwartaal van totale bedbezetting /van de hospice bedden in de regio. 
o Monitoren per kwartaal van inzet, aard en omvang van het consultatieteam Fibula. 
o In kaart krijgen van wensen en behoeften van cliënten en hun naasten in de regio. 
o Signaleren trends, ontwikkelingen, benchmarking Consortia/landelijke ontwikkelingen. 

 
4. De NPZZG is op de hoogte van  meetinstrumenten  en hulpmiddelen in de palliatieve zorg en 

nieuwe ontwikkelingen hierin en heeft deze gedeeld via de website/palliarts en in 
nieuwsbrieven. 
o Netwerkcoördinator volgt ontwikkelingen en deelt deze in het Netwerk via diverse 

kanalen. 
o Monitoren gebruik PAtz portal en voor-/nadelen ervan als borging van structureel 

volgen gemarkeerde patiënten/cliënten. 
 

5. De Netwerkcoördinator signaleert proactief met  netwerkpartners;  knelpunten, behoeften 
van cliënten en naasten en professionals in de keten en ontplooit proactief 
mogelijkheden/initiatieven die leiden tot verbetering in aansluiting van palliatieve zorg in de 
keten.  
o In gesprek op locatie; dialoog, herkennen, erkennen en aansluiten bij. 

o Verbindt projecten, partijen, initiatieven en bestaande mogelijkheden voor moeilijke 

onderwerpen daar waar dit kan ( Quick wins in de keten met bestaande mensen en 

middelen). 

o Legt analyse en bevindingen voor aan programmaraad, DB/AB. 

o Stelt vragen, adviseert en ondersteunt daar waar nodig en gewenst; 

gevraagd/ongevraagd. 
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o Komt met voorstellen en Initieert na afstemming met netwerkpartners initiatieven die 

kwaliteit van palliatieve zorg ten goede komen. 

o Brengt in de keten aanwezige scholingen op gebied van palliatieve zorg in 

kaart/inventariseert hiaten.    

 
 
 

6. Kerntaak Faciliteren  
 

Vanuit de NPZZG is oog voor zorgmedewerkers en vrijwilligers, bestuurders, hun deskundigheid, 

balans en veerkracht, om ervoor te zorgen dat  elkaar zien, kennen en erkennen, blijvend leren en 

ontwikkelen een bijdrage levert aan implementatie van thema’s, uitwisselen van kennis en Know-

how, enthousiasme, motivatie en 21 century skills waardoor we dat doen wat bijdraagt aan goede 

zorg voor cliënten en naasten in de palliatieve zorg.   

Kernwoorden op en tussen alle niveaus; aansluiten, ontmoeten, passie, inspiratie, herkenning en 

erkenning, dialoog, verbinden van elkaars kunnen , exploreren…… 

o Jaarlijks is een symposium opgezet voor medewerkers en vrijwilligers  in de zorg. 

o Rondom de IDPZ wordt het jaarlijkse event Dias de Los Muertos georganiseerd samen  

met LUX-Nijmegen. 

o Een themabijeenkomst i.s.m. hospices en vptz  ‘meet en greet’ in het kader van  

Netwerken. 

o Er zijn infographics ontwikkeld en gecommuniceerd passend bij de regio rondom, 

hospicezorg, ACP en consultatie. 

o Er is een scholingsaanbod gerealiseerd rondom proactieve zorgplanning op basis van de 

landelijke leidraad ACP en de uitkomsten /aanbevelingen van het Palzo-project. 

o Er is een idee uitgewerkt omtrent casuïstiekbesprekingen 4 x per jaar voor en door 

zorgmedewerkers/vrijwilligers in het netwerk, waar expliciet aandacht is voor 

meetinstrumenten/hulpmiddelen en besluitvorming in de palliatieve fase. 
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Bijlage 1 Taken en rollen programmaraad, dagelijks bestuur en 

Algemeen bestuur 
Netwerkstructuur per 01-01-2021 ( goedgekeurd bestuur 9 maart 2021 AB overleg) 

Algemeen bestuur NPZZG 

Doel; 

De focus van het netwerk ligt op samen in de keten kwalitatief hoogstaande zorg te bieden aan de 

palliatieve patiënt. Het netwerkbestuur neemt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de doelstelling 

van het netwerk: “de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, vanuit hun 

perspectief, zo goed mogelijk vorm te geven.”  

Het bestuur bepaalt, inhoudelijk gevoed door de programmaraad, de strategische- en beleidsmatige 

doelen en resultaten. Deze zijn tevens afgestemd op de landelijke opdracht van de netwerken 

palliatieve zorg.  Het bestuur spant zich in om de voorwaarden te creëren voor het realiseren van de 

gestelde doelen.  

1. Rol en verantwoordelijkheden bestuurders 

o Het sturen op de waarden zoals geformuleerd in de visie; 

o Een goede positionering van het netwerk in de regio en landelijk; 

o Vaststellen van het programma voor de NPZZG; 

o Creëren van condities en middelen voor de te ondernemen inspanningen zodat doelen 

worden behaald en resultaten worden gerealiseerd; 

o Het monitoren van de doelen zoals deze zijn geformuleerd in het netwerkprogramma. 

Concrete acties:  

o Fiattering Meerjarenbeleidplan;  

o Jaarlijkse fiattering Activiteitenplan (VWS);  

o Jaarlijkse fiattering begroting netwerk; 

o Bestuurlijke betrokkenheid voor veranderingen in de primaire processen;  

o Aangaan of beëindigen van samenwerking met één of meerdere partijen; 

o Afvaardigen en ondersteunen van vertegenwoordigers uit de eigen organisatie die 

participeren in de programmaraad; 

o Zorgdragen voor de mogelijkheid dat medewerkers deel kunnen nemen aan de gezamenlijke 

consultatievoorziening; 

o Inrichten van eigenaarschap “palliatieve zorg” binnen de eigen organisatie. 

 

2. Samenstelling algemeen bestuur (AB) 

Het bestuur bestaat uit de bestuurders van de regionale partijen (cliëntenvertegenwoordiging, 

zorgaanbieders, vrijwilligers, onderwijsorganisaties), de medisch coördinator (tevens voorzitter van de 

programmaraad) en de netwerkcoördinator.  

De netwerkpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenstelling van het bestuurlijk 

overleg. Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van het netwerk. Bij afwezigheid 

van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taken van de voorzitter waar. De netwerkpartners zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenstelling van het kernbestuur. 
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2.1 Rol en verantwoordelijkheden penvoerder 

o Draagt zorg voor de aanvraag van de Netwerk Palliatieve en Terminale Zorg subsidie (VWS); 

o Draagt zorg voor de aanvraag van evt. projectsubsidies door het netwerk; 

o Draagt zorg voor de financiële afhandeling jegens de subsidieverstrekkers;  

o Onderhoudt contact met PZNL/Fibula en ZonMw en waar wenselijk met de penvoerders van 

de andere netwerken; 

o Is deelnemer in het netwerkbestuur en lid van het kernbestuur. 

 

2.2  Cliëntvertegenwoordiging in bestuurlijk overleg 

De vaste vertegenwoordiger(s) van cliënten/naasten neemt op persoonlijke titel deel aan het overleg 

deel. De vertegenwoordiger(s) heeft een bijzondere rol: de aanwezige bestuurders scherp houden 

door onafhankelijk het geluid van de cliënten/naasten te laten horen.  

2.3 Besluitvorming Algemeen Bestuur (AB) 

Het bestuur besluit op basis van een gewone meerderheid. Ieder aanwezig lid heeft één stem. De 

besluiten worden schriftelijk vastgelegd en voldoende gemotiveerd. 

2.4  Communicatie verantwoordelijkheid Algemeen Bestuur (AB) naar: 

1. De programmaraad: 

o Door deelname van de medisch coördinator (voorzitter programmaraad) aan het bestuur; 

o Door de themaverantwoordelijke bestuurder (afhankelijk van thema/onderwerp); 

o Door deelname bestuurders aan themabijeenkomsten (minimaal een vertegenwoordiger van 

het DB en de themaverantwoordelijke bestuurder); 

o Voor bestuurlijk besluit vorming en vragen vanuit de programmaraad wordt een 

antwoordtermijn afgesproken;  

o De netwerkcoördinator als ondersteuner in beide overleggen. (Mede spreekbuis voor beide 

overleggen).  

2. De eigen organisatie: 

o Organisatie vertegenwoordiger in de programmaraad en betreffende bestuurder nemen 

samen de verantwoordelijk voor communicatie en uitvoering binnen de eigen organisatie. 

 

2.5 Jaarplanning agendavoering Algemeen Bestuur 

Uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar worden de twee vergaderdata voor 

het daaropvolgende jaar vastgelegd. Indien nodig worden tussentijdse vergaderingen ingelast.  

2.6  Ondersteuning bestuur 

De netwerkcoördinator voert correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, heeft het 

beheer over het archief, zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen, voor de agenda en 

verslaglegging. 

2.7  Informatievoorziening bestuurders 

Bij toetreding tot het netwerk ontvangen alle betrokken personen een exemplaar van het Handvest 

(2013), het NPZZG-reglement, het meerjarenbeleidplan, het activiteitenplan van het lopende jaar en 

de samenstelling van de diverse geledingen met de contactgegevens.  
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Tussentijdse informatie wordt verstrekt op diverse manieren: 

o Via agenda en bijbehorende stukken ten behoeve van de diverse overlegsituaties; 

o Agenda en stukken worden in principe een week voor het geplande overleg per mail verstrekt 

o Via de NPZZG-nieuwsbrief worden activiteiten (evt. resultaten) gemeld;  

o Via de NPZZG-website is alle informatie over structuur, geplande activiteiten en resultaten 

beschikbaar.  

 

3.  Dagelijks bestuur 

3.1 Rol en taken dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur neemt verantwoordelijkheid over lopende zaken betreffende de aanvraag en 

uitvoering van projecten. Het kernbestuur vertegenwoordigt het Netwerk zowel intern als extern. 

o Het dagelijks bestuur legt het voorgenomen beleid jaarlijks vast in een activiteitenplan en een 

begroting, gebaseerd op het meerjarenbeleidplan welke ter goedkeuring wordt voorgelegd 

aan het AB; 

o Bereidt bestuurlijke overleggen voor; 

o Verzorgd het jaarverslag welke ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het AB; 

o Afstemming van lopende zaken; 

o Vertegenwoordigt het netwerk naar buiten: regionaal, bovenregionale (consortium) en 

landelijk (PZNL/Fibula). 

3.2 Samenstelling dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal vijf personen: 

o De voorzitter (tevens voorzitter bestuurlijke overleggen);  

o De bestuurder van de pen voerende organisatie van het netwerk; 

o De hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc; 

o De medisch coördinator, tevens voorzitter programmaraad; 

o De netwerkcoördinator. 

 

Afhankelijk van de agenda worden gasten uitgenodigd, zoals projectleiders.  

De taken van het kernbestuur zijn door het AB gemandateerd. Het dagelijks bestuur wordt benoemd 

door het AB voor een periode van vier (4) jaar en stelt zelf een rooster van aftreding vast, waarin 

vastgelegd dat een lid na vier jaar deelname aan kernbestuur aftreedt.  

Het dagelijks bestuur dient jaarlijks achteraf verantwoording af te leggen aan het AB middels een 

periodiek jaarverslag over het in het voorgaande kalenderjaar gevoerde beleid. 

Rekening houdend met de einddatum m.b.t. de verantwoording aan VWS en zo mogelijk parallel 

lopend aan de ZonMw subsidieperiodes.  

 

3.3 Besluitvorming dagelijks bestuur 

Ieder aanwezig lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft één stem. De besluiten worden 

schriftelijk vastgelegd en voldoende gemotiveerd. 
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3.4  Jaarplanning agendavoering dagelijks bestuur 

Uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar dienen de afgesproken vergaderdata 

(6) voor het daaropvolgende jaar vast te staan. Indien wenselijk worden extra vergaderingen ingelast. 

3.5  Ondersteuning dagelijks bestuur 

De netwerkcoördinator voert correspondentie uit naam en in overleg met het kernbestuur, heeft het 

beheer over het archief, zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen, zorgt voor agenda en 

verslaglegging van vergaderingen. 

3.6  Informatievoorziening 

De voorzitter en netwerkcoördinator voeren bij belangstelling voor deelname aan het netwerk vooraf 

een persoonlijk gesprek met toetredende bestuurder.  

Bij toetreding tot bestuurlijk overleg ontvangen alle betrokken bestuurders ter ondertekening een 

exemplaar van het Handvest, de taak en rolopvatting van het bestuur en de programmaraad, het 

beleidsplan en activiteitenplan van het lopende jaar en de samenstelling van de diverse geledingen 

met de contactgegevens.  

Tussentijdse informatie wordt verstrekt op diverse manieren:  

o Via agenda en bijbehorende stukken ten behoeve van de diverse overlegsituaties. 

o Agenda en stukken worden in principe een week voor het geplande overleg per mail verstrekt. 

o Via de NPZZG-nieuwsbrief worden activiteiten die gepland staan gemeld. Ook wordt via de 

nieuwsbrief verslag gedaan van de resultaten van de projecten.  

o Via de NPZZG-website is alle informatie over structuur, geplande activiteiten en resultaten 

beschikbaar.  

 

4. Programmaraad 

4. 1  Doel  

De programmaraad is de inhoudelijke kern van het netwerk. De raad bestaat uit betrokken en 

gerespecteerde aan organisatie verbonden professionals. Zij stellen een programma op met 

(inhoudelijke) SMART geformuleerde doelen en inspanningen/taken (wie doet wat). De deelnemers 

monitoren of de beschreven doelen en resultaten ook worden gerealiseerd. De raad is door middel 

van de medisch leider en de netwerkcoördinator rechtstreeks verbonden aan het bestuur van het 

netwerk.   

4.2  Rol en verantwoordelijkheden 

Van de leden wordt verwacht dat zij: 

o Actief deelnemen aan de overleggen; 

o Actief terugkoppelen/contact onderhouden met de eigen achterban als ook met de 

bestuurder welke deelneemt aan het AB van het netwerk; 

o Zorgen voor een jaarprogramma met (inhoudelijke) SMART doelen; opstellen van een doelen 

en inspanningen overzicht. Wat willen we bereiken en wanneer (op het meest concrete 

niveau) en wie moet zich daarvoor voor inspannen (wie doet wat);  

o De inhoudelijke motor vormen voor de helpdesk, de netwerkcoördinator en het bestuur; 

o Instrumentarium ontwikkelen en beheren om de voortgang netwerk te volgen; 
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o Jaarlijks, voor 1 september, een programmabegroting opstellen voor het daaropvolgende jaar; 

o Bereid zijn deel te nemen aan projectgroepen.  

4.3  Samenstelling 

De programmaraad bestaat uit betrokken en gerespecteerde professionals (een afgevaardigde en een 

vervanger) die de deelnemende organisaties vertegenwoordigen. De programmaraad wordt 

ondersteunt door de netwerkcoördinator. 

4.4 Voorzitterschap 

De medisch coördinator is voorzitter van de programmaraad. 

4.5 Vergaderfrequentie 

Zes keer per jaar (inclusief Themabijeenkomst). Indien nodig wordt de frequentie uitgebreid met een 

tussentijds overleg. 

4.6  Jaarplanning agendavoering programmaraad 

De netwerkcoördinator dient uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de 

vergaderdata, tijdstippen vast te leggen voor de vergaderingen van het daaropvolgende jaar met een 

vergaderfrequentie van 6 keer per jaar (incl. themabijeenkomst). Indien nodig worden tussentijdse 

vergaderingen ingelast.  

4.7  Communicatie vanuit programmaraad  

Naar het bestuur: 

o Door deelname van de medisch leider in het kernbestuur en AB; 

o De netwerkcoördinator onderhoudt/ondersteunt het contact met het kernbestuur en de 

voorzitter van het netwerk; 

o Verslagen van de bijeenkomsten zijn na akkoord beschikbaar voor bestuur;  

o De netwerkcoördinator is met de medisch leider mede spreekbuis vanuit zowel het 

kernbestuur/AB-bestuur als vanuit de programmaraad en visa versa;  

o Door deelname aan de jaarlijkse themabijeenkomst;  

o Desgewenst presenteert een lid van de programmaraad een presentatie tijdens AB m.b.t. 

voortgang op project of dossier; 

o Voor onderwerpen die wachten op een bestuurlijk besluit wordt een antwoordtermijn 

afgesproken,  

o Antwoorden op vragen vanuit de programmaraad aan bestuur worden voorzien van een 

motivatie/argumentatie. 

 

Met de achterban:   

o De vertegenwoordigers uit de organisaties informeren volgens interne afspraken de eigen 

achterban. Hij/zij neemt samen met de bestuurder het eigenaarschap van “palliatieve 

netwerkzorg” voor hun rekening.  
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4.7   Ondersteuning programmaraad 

De netwerkcoördinator: 

o Voert correspondentie uit naam van en in overleg met de voorzitter van de programmaraad; 

o Heeft het beheer over het archief; 

o Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;  

o Zorgt voor agenda en verslaglegging van vergaderingen.  

4.8  Relatie programmaraad t.o.v. projectgroepen 

Vanuit de programmaraad worden de inhoudelijke thema’s/onderwerpen/knelpunten aangedragen, 

opdracht beschreven, inhoudelijk begeleid en uiteindelijke resultaat beoordeeld. 

De leden nemen waar wenselijk deel aan projectgroepen op grond van hun expertise t.a.v. een 

deelgebied binnen de palliatieve zorg. Uiteindelijk wordt het resultaat door het bestuur geaccordeerd 

en gefaciliteerd. 

  

Bijlage: Handvest Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. (Versie 2021) 

De afgelopen jaren heeft de zorgverlening op het gebied van de palliatieve zorg zich sterk ontwikkeld. 

Deze ontwikkeling is ook in onze regio duidelijk waarneembaar. Wij, verschillende organisaties 

verenigd in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG), houden ons bezig met de palliatieve 

zorgverlening in Nijmegen en omgeving. Een belangrijke doelstelling is om de zorg voor patiënten in 

een palliatief traject 24/7 zo dicht mogelijk in de eigen omgeving van mensen of de wenslocatie te 

organiseren. Momenteel is de palliatieve zorg een lappendeken als het gaat om de inzet van 

professionals. Hierdoor zijn er verschillen in aanpak, beschikbaarheid en deskundigheid. Deze 

verschillen zorgen voor discontinuïteit en onzekerheid bij patiënten en professionals. Dit willen wij 

graag doorbreken en hebben daarom een gezamenlijke visie opgesteld; Een continuüm van 

vertrouwen. Visie op samenhangende en ongedeelde palliatieve zorg in Nijmegen en omstreken van 

het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland, 20 augustus 2013. 

 

In deze visie hebben we vastgelegd dat een groot deel van de vraagstukken in de palliatieve zorg niet 

ziekte-specifiek is en daarom een generalistische benadering nodig is. De zorg richt zich op een brede 

groep patiënten met een chronisch gezondheidsvraagstuk waaronder: 

o Kankerpatiënten 

o Long- en hartpatiënten 

o Patiënten met een progressieve neurologische aandoening 

o Mensen met een verstandelijke handicap 

o Mensen met een psychiatrische ziekte 

Voor de samenwerking in het netwerk hebben we een aantal waarden afgesproken: 

o De patiënt en diens naasten zijn het centrum van ons handelen 

o werken vanuit het adagium regeren is vooruitzien 

o Wij werken continu aan uitstekende onderlinge verbindingen 

o Wij organiseren regionaal voor het behoud van de menselijke maat en slagkracht 

o Wij organiseren deskundigheid houden de balans tussen state of art kennis en pragmatisme 
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Op grond van deze waarden hebben wij het netwerk opnieuw ingericht. Een inrichting waarbij de 

bestuurlijke slagkracht, de inbreng van patiënten en professionals, de coördinatie, het opstellen van 

het programma en de monitoring goed is verankerd. 

 

Wij onderschrijven in dit handvest het visiedocument Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland een 

Continuüm van vertrouwen en de wijze waarop het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland is 

ingericht. Wij zullen als organisaties met alles wat in ons vermogen ligt bijdragen aan het netwerk 

zodat de palliatieve zorg naar een hoger plan wordt getrokken waardoor patiënten en hun naasten 

een hogere kwaliteit van leven en sterven zullen ervaren. 

 

 

Deze verklaring wordt onderschreven door: 

 

 

 

  

 

Datum: 
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Bijlage 2 Samenstelling bestuur en programmaraad 
Dagelijks- en algemeen bestuur                          N

etw
erkco

ö
rd

in
ato

r
                                                           N

etw
erkco

ö
rd

in
ato

r 
De Waalboog (voorzitter)           
( hospice de Linde)  

Rita Arts Dagelijks- en algemeen bestuur 

ZZGzorggroep (penvoerder) Angela Jansen Dagelijks- en algemeen bestuur  

Radboud UMC afdeling 
pijn- en palliatieve zorg 
(inhoud)  

Kris Visser Dagelijks- en algemeen bestuur 

Medisch coördinator en 
voorzitter programmaraad 

Carel Veldhoven Dagelijks- en algemeen bestuur 
en Programmaraad 

Huisartsen (NEO)  Jean Takken  Algemeen bestuur 

CWZ Cindy de Bont Algemeen bestuur 

VPTZ Rijk van Nijmegen Marjo Albers - Akkers Algemeen bestuur 

Cliëntvertegenwoordiging Gerdie Olde Olthof-
Dijke 

Algemeen bestuur 

Hospice Wijchen/thuiswaken Tjitske Huender Algemeen bestuur 

Hospice de Brug/thuiswaken Jac van Dongen Algemeen bestuur 

Hospice Mook  Kris Visser Algemeen bestuur 

Zorggroep Maas en Waal Saskia Ermers Algemeen bestuur 

Kalorama 
(hospice Bethlehem) 

Hanneke van 
Beusichem 

Algemeen bestuur 

Stichting Luciver Tanja Froidbise Algemeen bestuur 

‘s Heerenloo Peggy Elisabeth  

HAN/VDO Christine de Vries- de 
Winter 

Algemeen bestuur 

Programmaraad 

netwerk 100 Jo Robeerts Cliëntvertegenwoordiging 

netwerk 100  Nancy Dieks cliëntvertegenwoordiging 

VPTZ Rijk van Nijmegen Irene Straatman Coördinator 

Hospice Wijchen en Druten 
(de Brug) /thuiswaken 

Tine Boes Coördinator 

GVPZ Hans Hamers Geestelijk verzorger/pastor 

Huisartsen NEO Bregje Thoonsen huisarts 

ZZGzorggroep Wilma Poelstra Verpleegkundige specialist 

Radboud UMC pijn/palliatief Henny Rongen Verpleegkundig specialist I.o. 

CWZ pijn/palliatief Robert van Dongen Pijnbehandeling/anesthesioloog 

CWZ oncologie Dianna Lijst Verpleegkundige specialist 

Geestelijke verzorging Thuis Hans Lamers Geestelijk verzorger 

Stichting Luciver Diana Harbers Coördinerend verpleegkundige 
palliatieve zorg 

Kalorama Marleen van Casteren Specialist ouderen-
geneeskunde/kaderarts 
palliatieve zorg 

De Waalboog Fenny Looijschelder Verpleegkundige hospice 

Zorggroep Maas en Waal Thea van Kraaij Beleidsadviseur kwaliteit 

‘s Heerenloo Christel van Woezik Verpleegkundige palliatieve 
consulent 

HAN/VDO Koby van der Knaap Docent/VDO 
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