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Missie Speerpunten ketenoptimalisatie 
Het Netwerk wil als regionale Netwerkorganisatie een optimale samenhang en 
samenwerking tussen beroepsmatig en vrijwillig betrokken zorgaanbieders en 
zorgverleners in de palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

1
 bevorderen. De hieruit 

voortvloeiende palliatieve netwerkzorg bieden we op individueel niveau aan zorgvrager en 
naasten waarbij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg leidend is. 
 

 

 
Transmurale palliatieve consultatiefunctie  
De werkwijze van de gewenste (transmurale) palliatieve consultatiefunctie binnen de Netwerkregio 
beschrijven en de consequenties inzichtelijk maken. Rollen en verantwoordelijkheden van de 
aangesloten Netwerkpartners daarin beschrijven en vastleggen. Bijpassende afspraken financieel en 
procesmatig mogelijk maken. 

 
‘Routewijzer Palliatieve Zorg’ regio Gelderse Vallei 
Beschrijven en invullen (transmurale rollen en verantwoordelijkheden). Het ‘Netwerkzorgproces’ 
digitaal vormgeven waarbij ACPen Palliatief Huisbezoek een zichtbaar onderdeel is en wordt 
verankerd in lopende regionale projecten vanuit Vallei Vitaal e.a. 
 
Ontwikkelen meerjarenbeleidsplan samen met aangesloten Netwerkpartners 
 
Huidige overlegstructuur meer laten aansluiten op behoeften Netwerkpartners 

Visie Speerpunten informatievoorziening 
 
Het bieden van kwalitatief goede en toegankelijke palliatieve zorg voor alle zorgvragers en 
hun naasten, op de zorglocatie naar wens is hierbij uitgangspunt. De geboden zorg gaat uit 
van de behoeften van de zorgvrager en naasten, en komt tot stand door optimale 
afstemming tussen de zorgvrager, zorgaanbieders, mantelzorgers en vrijwilligers 
(continuüm van vertrouwen). De doelgroep van de Netwerkpartners zijn de zorgvragers 
met een ongeneeslijke ziekte, waarbij curatieve behandeling niet meer zinvol is, evenals de 
naaste familie en andere mantelzorgers. Het Netwerk richt zich bij haar activiteiten 
voornamelijk op de in de zorg betrokken professionals en vrijwilligers. Deelnemende 
organisaties richten zich op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van 
palliatieve zorg van verantwoorde kwaliteit (Kwaliteitskader PZ Nederland 2017) passend 
bij het organisatietype. 

 

Gebruik van ACP in het Netwerkzorgproces en het wensenboekje optimaal inzetten om regie en 
overzicht te behouden. Alle vormen van ondersteunend informatiemateriaal zowel digitaal als 
schriftelijk worden verankerd in een transmuraal beschreven, gevisualiseerde en gepubliceerde 
‘routewijzer PZ’ 

Actualiseren website Netwerk PZ regio GV in relatie tot landelijke websites Palliaweb voor 
professionals en Palliatieve Zorgzoeker voor zorgvragers en naasten 

 

 

                                                 
1 De netwerkregio Gelderse Vallei bestaat uit de gemeenten: Barneveld (m.u.v. Achterveld, Terschuur, Glind en Voorthuizen), Ede, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Overberg), Veenendaal, Renkum (Renkum en 
Heelsum), Rhenen (Elst Ut.), Scherpenzeel, Wageningen en Renswoude. 

https://palliaweb.nl/netwerk-geldersevallei/het-netwerk/netwerk-in-beeld


Waarden Speerpunten kenniscentrum 

 
Het Netwerk werkt vanuit de volgende overtuigingen: 

 De zorgvrager heeft de regie. Dit is uitgewerkt in een individueel zorgplan; 
 palliatieve zorg is continue zorg; 
 palliatieve zorg vereist een brede, holistische en multidisciplinaire benadering; 
 palliatieve zorg is generalistische zorg waar het kan en specialistisch waar nodig; 
 palliatieve zorg vergt vooruitzien. Zorgaanbieders ondersteunen de zorgvrager 

hierin en werken volgens het principe van advance care planning (ACP); 
 zorgaanbieders werken vanuit wederzijds respect voor elkaars deskundigheid en 

identiteit; 
 zorgaanbieders werken volgens de geldende standaarden en richtlijnen. 

 

 

Het Kwaliteitskader PZ vormt het leidend principe bij alle deskundigheidsbevordering, evenals het 
gebruik van actuele richtlijnen 

Ontwikkelen van een kennisplatform regionaal verstandelijke beperking en PZ 

Organiseren (publieks)voorlichting, symposia en scholingen i.s.m. (boven)regionale contacten 

Afstemming PCT en scholing huisartsen onderzoeken 

Project regionaal transmurale consultatie, optimaal gebruik maken van regionale expertise 
Netwerkbreed en komen tot nieuwe werkwijze, financiering en invulling consultatiefunctie 
regionaal. 

     Speerpunten belangenbehartiging 

Versterken van de positie van de palliatieve zorg en het Netwerk in de regio. Vernieuwen van 
overeenkomst tot samenwerking regionaal met huidige Netwerkpartners, gebruik maken van 
beschreven toetredingscriteria tot Netwerk PZGV  

Onderzoeken en waar nodig faciliteren samenwerking vrijwillige (waak)inzet regionaal 

 


