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NPZZG Beleidsplan en jaarplan 2021 
 

Inleiding: 
De functie van netwerken Palliatieve zorg is landelijk als volgt omschreven: 

• Het realiseren van coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg. 

• Het verbeteren van de kwaliteit door implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.  

• Het bevorderen van deskundigheid van alle disciplines van de netwerkpartners.  

• Het verbeteren van de Kwaliteit van palliatieve zorg.  

• Het informeren van publiek in de regio zodat iedere burger weet waar hij/zij moet zijn als 
palliatieve zorg nodig is.  

 
Het netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland, bestaande uit 16 (zorg/onderwijs) organisaties en cliënten 
vertegenwoordiging, houdt zich bezig met de palliatieve zorgverlening in Nijmegen en omgeving. 
Vooruitlopend op het besluit van het ministerie van VWS over de nieuwe inrichting en financiering wordt in 
dit plan toegewerkt naar een netwerk palliatieve zorg 2.0. (Advies Denktank Netwerken Palliatieve Zorg) 

.  

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.  
 

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.” Deze in 2013 
geformuleerde gezamenlijke visie is nog steeds actueel evenals de toen omschreven netwerkwaarden.  
 

 

• 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 pragmatisme! 

 
Als uitgangspunt voor het verlenen van formele en informele “goede palliatieve zorg” onderschrijven wij 
het Kwaliteitskader palliatieve zorg (2017). 
 

https://denktanknetwerkenpalliatievezorg.nl/rapport.html#0
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Uitgangspunten van het beleidsplan 
Het door ontwikkelen en verder professionaliseren van de regionale samenwerking op basis van het advies 
van de landelijke Denktank Palliatieve Zorg. Het advies omhelst de organisatie, de aansturing (governance) 
en de doorontwikkeling van de Netwerken Palliatieve Zorg inclusief de bijbehorende financiering (het wat) 
en beschrijft hoe dit kan worden bereikt. 
Inhoud geven aan de vier richtinggevende “Denktankmotto’s”:  

• Palliatieve zorg is voor iedereen bekend en makkelijk te vinden.  

• Palliatieve zorg is er op tijd bij en kijkt vooruit.  

• Palliatieve zorg draait om mensen.  

• Palliatieve zorg leert van ervaringen 
  

Organisatie, model en financiering van het netwerk 
Om de verbinding, betrokkenheid en slagkracht van het netwerk te vergroten werken we toe naar een 

model dat het mogelijk maakt om de landelijke opdracht te vertalen in regionale doelen en deze te 

realiseren. Daarom is noodzakelijk om in de eerste plaats de sturende invloed van cliënten/naasten sterk te 

verbeteren. De slagkracht en doorzettingsmacht van de zorgprofessionals werkzaam binnen de palliatieve 

zorg, dient binnen de eigen organisaties en binnen de netwerksamenwerking te worden vergroot. Evenals 

“het eigenaarschap” van projecten en de af te spreken resultaten.  

NPZZG 2.0 
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Deelnemers NPZZG1

1. NEO Huisartsenzorg 
2. CWZ 
3. HAN 
4. Kalorama 
5. Radboudumc 
6. ‘s Heerenloo 
7. TVN Zorgt  
8. VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen  

9. De Waalboog 
10. Zorggroep Maas & Waal 
11. ZZGzorggroep 
12. De Brug Maas & Waal Druten  
13. Hospice Thuiswaken Wijchen 
14. Stichting LuciVer 
15. Cliënten vertegenwoordiging  

 

Overlegsituaties: 

• Programmaraad: 6 keer per jaar (3 keer voorjaar/ 3 keer najaar) 

• Kernbestuur: 6 keer per jaar (week na datum programmaraadoverleg) 

• Algemeen Bestuur: 2 keer per jaar (najaar/voorjaar) 

• Werkgroepen al naar gelang eigen opdracht/planning. Aandacht voor verbinding op inhoud met 
de organisaties. 

 

Verbinding regionaal en landelijk 

• NPZZG is actief lid van het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-Oost(PalZO)  

• NPZZG onderhoud goede verbinding met stichting Fibula en coöperatie Palliatieve Zorg Nederland 
(PZNL)  

Financiering netwerk  
1. De huidige regeling Palliatief Terminale Zorg, waaronder de subsidieregeling van de netwerken 

palliatieve zorg valt, loopt na 2021 af. De Denktank heeft de minister geadviseerd de 
subsidieregeling tenminste voor de periode 2022-2025 te continueren “omdat er nog geen 
integrale zorgproducten palliatieve zorg zijn, waarin de benodigde overheadkosten ten behoeve 
van organisatie en coördinatie van deze zorg zijn opgenomen”; 

2. De inspanningsverplichting door inzet van uren/vrijmaken van mensen werkzaam binnen alle 
organisaties; 

3. Financiële bijdrage organisaties2.  

Jaarplan 2021 

Topics: 

1. Zelfevaluatie: uitgevoerd door de individuele organisaties.   
2. Gezamenlijk inrichten regionaal consultteam.  
3. Invoering Advance Care Planning.  

 

 
1 Vertegenwoordiging van Geestelijk Verzorgers, eerste lijn (ZinPlus/GVPZ) en de cliënten vertegenwoordiging wordt 
voor beide gremia naar een passende invulling gezocht. 
Gekeken wordt naar een goede bestuurlijke en inhoudelijke aansluiting van o.a. psychiatrische organisaties in het 
netwerkverband als ook naar vertegenwoordiging uit de sociale dimensie. 
Aansluiting en borging van de praktijk aan de onderzoekspraktijk en omgekeerd 
2 Op basis van de Businesscase financiering (2014) en de vervolgafspraak gemaakt in 2019 is er een financiële bijdrage 
door de deelnemers van het netwerk afgesproken. 
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Lopende netwerkprojecten: 

• Geestelijke verzorging 1e lijn (2019 t/m 2021): ZinPlus-Netwerk zingeving en levensvragen Zuid 

Gelderland. Mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS: Geestelijk Verzorging 

thuis. (2019 t/m 2021) 

• Deelname actieonderzoek: ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk. (2020 t/m Q1 2022) 

• Samen met E 30 Radboudumc: Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste 

levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij 

mensen met ongeneeslijke kanker (Palliantie Meer dan zorg, ZonMw). (Nov. 2020- april 2023) 

• Palliantie project: Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid 

van gespecialiseerde PZ in de thuissituatie (2019-mei 2021) 

Werkgroepen  

• IDPZ/Dia de los Muertos 

• Themabijeenkomst  

• Symposium 
 

Monitoren/signaleren 

• Gegevens consultatie, bedbezetting, inzet vrijwilligers thuis. Monitoring ontwikkelingen gewenst? 
Zo ja, welke gegevens en hoe (met welk doel)? 

 

PR en communicatie 

Informatie verstrekken aan hulpverleners en publiek op basis van communicatieplan. Enkele activiteiten:   

• Pr-actie punten die volgen uit vastgestelde topics. 

• Betrokkenheid en ondersteuning bij regionale interculturele palliatieve zorg activiteiten, Pharos. 

• Jaarlijkse verspreiding van publieksmagazine PalvoorU, incl. katern met regionale informatie 

• Website actualiseren en NPZZG-nieuwsbrief versturen (4). 

• Samenwerking met netwerk 100: 
➢ Cliënten vertegenwoordiging vanuit netwerk 100 op verschillende niveaus. 
➢ Jaarlijks gezamenlijke optrekken in gesprekken met vertegenwoordigers van 

gemeenten/Sociaal domein. 
➢ Van elkaar leren en met elkaar verdiepen. Bijvoorbeeld door inhoudelijke bijdrage leveren 

aan invulling geven aan thema- en casuïstiek besprekingen. 
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