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Missie  

De Netwerken Palliatieve Zorg Groningen staan voor optimalisatie van de 

kwaliteit van leven en sterven voor mensen in de palliatieve fase. Optimale 

palliatieve zorg en ondersteuning sluit aan bij de wensen en behoeften van 

patienten en hun naasten en is daarom per definitie maatwerk. Goede 

afstemming tussen professionals, informele zorgverleners, naasten en 

patiënt is van cruciaal belang voor de continuïteit van palliatieve zorg. Dit 

vraagt samenwerking over de grenzen van professies en organisaties heen. 

 

Visie  

De partners van de Netwerken Palliatieve Zorg Groningen versterken 

de kwaliteit en continuïteit van palliatieve zorg zoals beschreven in 

het kwaliteitskader palliatieve zorg. We spannen ons in voor een 

optimaal transmuraal zorgpad voor iedere patiënt in de palliatieve 

fase. Met een gedeelde transmurale werkwijze, streven we naar 

proactieve en tijdige signalering en markering van de palliatieve fase, 

invulling van palliatieve zorg in al haar dimensies samen met de 

patiënt en naasten, zorgvuldige en eenduidige overdracht en 

samenwerking tussen betrokken zorgverleners, zowel de 

generalistisch werkzame als de in pz gespecialiseerde zorgverleners. 

- Ambitie 2022-2026 

- Toeval regeert nooit meer 

- Het pad van leven tot de dood is vertrouwenwekkend 

- Niemand verdwaalt meer op weg naar de dood 

- Samenwerking generalisten, specialisten, experts is op maat 

- Bekostiging past. 
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Onze kaders zijn: 
 
Kwaliteitskader palliatieve zorg (Palliactief & IKNL, 2017) 

Palliatieve zorg heeft een erkende, meetbare plaats in de reguliere zorg en het sociale domein 
Advies Denktank netwerken Palliatieve Zorg (Fibula, 2018) 

Palliatieve zorg is voor iedereen bekend en makkelijk te vindem 
Palliatieve zorg is er op tijd bij en kijkt vooruit 
Palliatieve zorg draait om mensen 
Palliatieve zorg leert van ervaringen 

Trendanalyse palliatieve zorg (KWF, VPTZ, AHzB, PZNL 2020 
             Juiste palliatieve Zorg Op de Juiste Plek (JZOPJP) èn Op het Juiste Moment door de Juiste Zorgverlener, tegen het Juiste Tarief 

Kamerbrieven 2015 –2020 
Regiobeeld Menzis  
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Transmurale samenwerking 

organiseren generalist-specialist-

expert 

Proactieve zorg 

In beeld brengen zorgvraag  en  

-aanbod (Groningen) 

Bewustwording bij patiënten 

en zorgverleners 

Deskundigheidsbevordering 

van alle betrokken deelnemers 

Bijbehorende bekostiging 

van het proces 

Digitalisering van de 

informatie uitwisseling 
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2 Strategische doelen voor 2022 
(afgeleid van de doelen van het NPPZII) 

 

Subdoelen  
In 2022 ligt de focus op identificatie van de palliatieve patiënt en de implementatie van ACP: 

- Alle ketenpartners kennen en werken volgens het transmuraal zorgpad voor de palliatieve patiënt, waarin de landelijke leidraad ACP is 
opgenomen. 

- Alle ketenpartners werken volgens de landelijke leidraad ACP en maken gebruik van het bijbehorende uniforme invulformulier 

- Alle ketenpartners hebben hun personeel geschoold in proactieve zorg. (Wat is het? Hoe voer je het uit binnen je organisatie en tussen 
de organisaties. Hoe sluit de communicatie aan bij patiënt en naasten?) 

- Realiseren van een publiekscampagne voor inwoners van Groningen om bewustwording en zelfregie te bevorderen bij inwoners, met 
een focus op de (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken. Met de publiekscampagne, informatiebijeenkomsten, (social) media, 
zorgverleners en met gezamenlijk informatiemateriaal wordt de bewustwording en bereidheid vergroot om zelf actief in gesprek te 
gaan met huisarts en/ of specialist.  

- Effect van proactieve zorg wordt gemeten door nader te bepalen onderzoek. 
 
NB. Projectfinanciering aanvragen bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (SOW) (half oktober opengesteld) en mogelijk provincie 
Groningen voor de publiekscampagne.  

-  
 
 

Strategisch doel 1 
In de hele keten wordt proactieve zorg geïmplementeerd en uitgevoerd zoals beschreven in het transmuraal zorgpad voor de palliatieve patiënt  
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Strategische doelen  
(afgeleid van de doelen van het NPPZII) 

 
Strategisch doel 2 

Inzet van de in pz gespecialiseerde zorgverleners is passend en toekomstbestendig 

Subdoelen 

1. De verbinding tussen de generalistisch uitvoerende zorgverleners die ondersteuning zoeken bij de in palliatieve zorg gespecialiseerde 

zorgverlener, (passende inzet / anders organiseren en (digitale) innovatie). 

2. De verbinding tussen de gespecialiseerde zorgverleners als een community waarin samen expertise verder wordt ontwikkeld, 

(deskundigheid, kwaliteit, evidence en best practise, specialisme binnen het specialisme (pz bij bijzondere doelgroepen). 

NB. Wordt uitgewerkt door de community van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Deze komt 27-9 2020 voor het eerst bij 

elkaar 
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Bijlage 1. 

Regeling netwerken palliatieve zorg 

Netwerken palliatieve zorg volgens de regeling: netwerk ten behoeve van de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de palliatieve 

terminale zorg betrokken organisaties en personen.  

In de regeling is de verplichting opgenomen dat de coördinatie gericht moet zijn op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve 

terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio. Bron https://wetten.overheid.nl/BWBR0022841/2021-07-24    

De regio-indeling volgens VWS-juli 2021 ziet er als volgt uit: 

Groningen-

Centraal 

Thuiszorg 

Dichtbij 

Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Winsum (voor ½), 

Zuidhorn 

69.354  

 

Noord-Groningen Thuiszorg 

Dichtbij 

Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en 

Winsum (voor ½) 

32.416  

 

Zuidoost-

Groningen 

Thuiszorg 

Dichtbij 

Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam, 

Vlagtwedde en Winschoten 

38.290  

 

      

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022841/2021-07-24

