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Voorwoord
Netwerk Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers is een samenwerkings
verband van (zorg)aanbieders, hulpverleners en vrijwilligers die betrokken zijn 
bij de palliatieve zorg in de regio. Dit kunnen ook organisaties zijn die zelf geen 
directe palliatieve zorg bieden. 

Het werkgebied omvat de volgende gemeenten (donkergroen): Arnhem, 
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland (voor ½), Overbetuwe, Rheden, 
Rijnwaarden, Rozendaal (Gld.), Westervoort en Zevenaar en plaatsen Oosterbeek, 
Wolfheze, Doorwerth en Heveadorp (gemeente Renkum).

 Ieder mens in de regio Arnhem en de Liemers heeft toegang tot eenduidige 

informatie over en het aanbod van palliatieve zorg; de zorg voor mensen die 

te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. 

Hierbij worden toegankelijkheid, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit 

van zorg voor de mens en diens naasten nagestreefd, ongeacht de plaats 

waar hij of zij verblijft. De mens voert zelf de regie en wordt hierin op een 

passende wijze ondersteund.

In het verlengde van het beleidsplan 20212022 wordt in dit meerjarenplan vorm 
gegeven aan de kernthema’s tot en met 2026. 

Kerntaken
Coördineren
Informeren

Signaleren en faciliteren
Verbinden  van lokale, regionale, 

bovenregionale en landelijke 
ontwikkelingen
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Uitgangspunten Ontwikkelingen
Visie palliatieve ondersteuning en/of  
zorg in de regio

Vrijwilligers, zorg en hulpverleners betrokken bij de palliatieve zorg handelen 
vanuit gemeenschappelijke kernwaarden en principes, zoals beschreven in het 
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Interprofessionele en inclusieve 
samenwerking (waarbij ieders kwaliteiten worden gehoord en benut) op lokaal 
en (boven)regionaal niveau vormen de basis voor de samenwerkingsrelaties. 
Het Netwerk streeft continu naar optimalisatie en innovatie van de regionale 
transmurale palliatieve zorg in de breedste vorm (zorg, onderwijs en onderzoek) 
volgens de heersende standaarden en normen.

Strategie

De strategie van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers is 
continuering en uitbouw van bestaande en nieuwe samenwerkingsrelaties (ook 
buiten het domein zorg) en daarbij in een duurzaam samenwerkingsverband 
de missie en visie uitwerken en nastreven. Hierbij wordt het meerjarenplan 
als leidraad genomen en jaarlijks vertaald naar activiteiten inclusief een 
jaarbegroting. Tevens zijn er afspraken gemaakt over evaluatie en monitoring.

De Governance binnen het Netwerk en een overzicht van partners 
zijn opgenomen in de Samenwerkingovereenkomst.
https://palliaweb.nl/netwerkarnhem/overhetnetwerk/documenten

Context

De urgentie op verbeteringen in zorg voor kwetsbare doelgroepen met 
chronische en levensbedreigende aandoeningen is groot. Mensen worden steeds 
ouder, hebben meer chronische aandoeningen, zorgkosten stijgen en personeel 
is schaars. 

Signaleren

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers vormt al sinds 1998 een 
samenwerkingsverband. In het netwerk signaleren we ontwikkelingen en trends 
op landelijk, regionaal en lokaal niveau en leveren we vanuit transmurale, 
integrale en inclusieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan:

• De juiste ondersteuning en zorg
• Op de juiste plek
• Op het juiste moment
• Door de juiste mensen
• Met de juiste bekostiging

Verbinden

Door in de regio nauwer met elkaar samen te werken bij de doorontwikkeling van 
verschillende initiatieven/projecten kan gebruik worden gemaakt van wederzijdse 
kennis, menskracht, governance en financiering. We hebben met elkaar een 
belangrijke opdracht in de ‘verbinding’. 
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In de doorontwikkeling en professionalisering van het Netwerk spelen ook 
landelijke ontwikkelingen een belangrijke rol. De komende jaren zal verder vorm 
worden gegeven aan de implementatie van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en 
doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Passend binnen 

de ontwikkelingen van het Integraal Zorgakkoord 2022 en Kader Passende Zorg 
2022. Met aandacht voor gelijkwaardigheid en visie, doel en governance van het 
netwerk.

Landelijke ontwikkelingen

Landelijk Kwaliteitskader 
Palliatieve Zorg

Het Kwaliteitskader vormt het uit
gangspunt voor de Palliatieve Zorg 
die wij verlenen in onze regio. Het 
Kwaliteitskader biedt handvatten en 
leidraad voor het werken in de praktijk, 
ondersteunend met richtlijnen en 
meetinstrumenten. 
Het Kwaliteitskader is in onze regio 
vertaald naar het Levenspad Palliatieve 
Zorg. De implementatie daarvan is nog 
niet voltooid. 

Meer informatie: 
•  palliaweb.nl/zorgpraktijk/

kwaliteitskaderpalliatievezorg
nederland

• palliaweb.nl/netwerkarnhem/
zorgverleners/transmuraalzorgpad
palliatievezorg

Nationaal Programma 
Palliatieve zorg II

‘Samen passen en meten’ dat wordt 
komende jaren de kern van de 
aanpak van het Nationaal Programma 
Palliatieve Zorg II (NPPZ II). 

Het programma heeft als doel om 
de maatschappelijke bewustwording 
over palliatieve zorg te vergroten en 
proactieve zorg en ondersteuning voor 
iedereen beschikbaar te maken.

Meer informatie: 
•  palliaweb.nl/beleid/nationaal

programmapalliatievezorgii

Kader Passende Zorg

Zorginstituut Nederland, juni 2022
Passende zorg is zorg die waarde 
toevoegt aan het leven van mensen en 
oog heeft voor de maatschappelijke 
opgaven waarvoor we staan. 

Maatschappelijke opgaven: 
Mensgericht – Houdbaar – Duurzaam

In 2040 draagt de zorg optimaal bij 
aan het gezond (samen)leven van alle 
mensen in Nederland.

Principes:
Passende zorg... 
• ... is waardegedreven
•  ... komt samen met en gezamenlijk 

rondom de patiënt tot stand
•  ... is de juiste zorg op de juiste plek
•  ... gaat over gezondheid in plaats van 

over ziekte

Integraal Zorgakkoord 2022  
- Samen werken aan gezonde zorg

VWS, september 2022
Om de zorg met elkaar toegankelijk te 
houden, is een brede transformatie 
nodig waar alle partijen vol op 
inzetten. Iedere partij heeft zijn rol, 
taak en verantwoordelijkheid voor 
passende zorg. 

Passende zorg is alleen te realiseren 
met voldoende zorgprofessionals, die 
met plezier aan het werk zijn en blijven 
in de zorgsector. 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem/zorgverleners/transmuraal-zorgpad-palliatieve-zorg
https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem/zorgverleners/transmuraal-zorgpad-palliatieve-zorg
https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem/zorgverleners/transmuraal-zorgpad-palliatieve-zorg
https://palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii
https://palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii
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Welke belofte doen wij aan de inwoners van 
regio Arnhem en de Liemers?

Over drie jaar heeft iedereen in onze regio (die niet plotseling) komt te overlijden 
de kans gehad/gekregen om stil te staan bij de eindfase van haar (lees ook zijn) 
leven. De mens heeft zich uitgenodigd gevoeld om zich daarover te uiten. Als 
zij zich daarover heeft geuit dan is er ook het besef dat wensen en behoeften 
kunnen veranderen. De mens ervaart dat de kring die voor haar zorgt en 
ondersteuning biedt dit op een voor haar passende wijze doet, dat verlangens 
worden getoetst en dat men daar ook naar handelt. De mens ervaart tijdige en 
passende palliatieve zorg.

Welke belofte doen wij aan de werkzame vrijwilligers en 
professionals in regio Arnhem en de Liemers?

Over drie jaar heeft iedere vrijwilliger en professionals werkzaam in de palliatieve 
zorg de kans gehad/gekregen om deskundigheid en vaardigheden eigen te 
maken op het gebied van toekomstige zorgplanning. Professionals en vrijwilligers 
zijn uitgenodigd tot een bewustwordingsproces waarin passende palliatieve 
ondersteuning en/of zorg, in samenwerking met elkaar, centraal staat. Er is een 
breed ondersteunings en scholingsaanbod beschikbaar. 

Regionale beloftes
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Kernthema’s

  1.  Passende inzet van palliatieve zorg en 
ondersteuning in de regio 

• Regionale samenwerkingsafspraken rondom inzet en samenwerking, vanuit 
verbinding en synergie met netwerken in de regio.

• Ingebed in de transmurale werkorganisatie palliatieve (chronische) zorg. 
• Inclusief inzet van de palliatieve zorgcoach en de (telefonische) 

consultatiefunctie.
• Onderzoek capaciteitsplanning nu en in de toekomst.
• Onderzoek naar duurzame financiering. 

 2. Maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg

• Verbinding met het brede maatschappelijke veld (incl. sociaal domein).
• Stimuleren van het vroegtijdige gesprek over waarden, wensen en behoeften.

 3. Toekomstige zorgplanning (TZP) 

• Regionale samenwerkingsafspraken TZP generiek & ziekte-specifiek.
• Programmatische aanpak van samen beslissen.  
• Transmuraal multidisciplinair scholingsprogramma TZP. 
• Standaard onderdeel van (palliatieve) ondersteuning en/of zorg. 
• Vroegtijdige markering van de palliatieve fase. 
• Vormgegeven vanuit waarden, wensen en behoeften van de zorgvrager en 

naasten. 

Doorlopende thema’s en projecten

 

• Doorontwikkeling en implementatie van het ‘Levenspad palliatieve zorg’.
• Community’s voor generalisten, specialisten en experts palliatieve zorg.
• Regionaal scholingsprogramma palliatieve zorg (met daarin expliciet 

aandacht voor de evenwichtige zorgverlener en vrijwilliger).
• Kenniskring hospicevoorzieningen. 
• Ondersteuning van netwerkpartners in de Zelfevaluatie palliatieve zorg.
• Patiëntparticipatie.
• Meten en monitoren van resultaten. 
• Formaliseren en evalueren van samenwerkingsafspraken (RSA’s).
• Verbinding met de preferente zorgverzekeraar om de 
regionale transities vorm te geven en te faciliteren.  

Op de website zijn alle lopende projecten opgenomen. 

Thema’s 2023-2026

Deskundigheid & kwaliteit
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