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Jaarwerkplan 2022 horend bij het Meerjaren Beleidsplan (MJBP) 2022- 2025 Het jaarwerkplan van het NPZR&o is een weergave en 

concretisering van de speerpunten voor 2022. Het MJBP dat is opgesteld aan de hand van de domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve 

zorg Nederland dient als kapstok voor het jaarwerkplan. De vier structurele  kerntaken van het NPZR&o te weten: coördineren, informeren, 

signaleren en faciliteren zijn niet benoemd in onderstaand  jaarwerkplan maar staan wel benoemd in het MJBP en worden ook in 2022 uitge-

voerd.  

 

Onderwerp/thema Hoe Wie nodig op welk niveau Resultaat 

Het verbreden van de reeds be-

staande ‘transmurale zorgburg’ met 

palliatieve zorg in de zorgketen 

rondom het IJsselland ziekenhuis en 

daarmee de overdracht van de pallia-

tieve zorg  te verbeteren. 

Gebruikmakend van de uitkomsten 

van bijeenkomsten in 2020 en 2021 

toetsen bij partijen om concrete acties 

op te pakken om de transmurale zorg-

brug voor de palliatieve zorgketen te 

realiseren, vervolgens werkafspraken 

te maken en deze te toetsen en bor-

gen.   

• Projectleiding Samergo, in nauwe sa-

menwerking met programmamanager 

en ketencoördinator. 

• Projectgroep bestaande uit deelnemers 

van de lokale palliatieve zorgketen. 

• Aandacht voor aanhaken IJsselland 

ziekenhuis 

Een werkende transmurale zorgbrug voor palli-

atieve patiënten in de regio van het IJsselland 

ziekenhuis en concrete, gedragen afspraken 

voor uitvoering en borging.   

Positie en rol van het NPZR&o bij (di-

gitale) leerplatform(s) en bij- en na-

scholing palliatieve zorg in het net-

werkgebied. 

helderheid over de positie van het net-

werk. Is het netwerk; facilitator, ontwik-

kelaar, investeerder of anderszins 

• leden AB 

• opleidingscoördinatoren  

• Leerhuizen Palliatieve Zorg 

Het opgebouwde budget geoormerkt voor des-

kundigheidsbevordering wordt op transparante  

wijze gebruikt door de leden van het netwerk  

Rol van het NPZR&o bij de implemen-

tatie van het Kwaliteitskader palliatieve 

zorg. 

• zorgorganisaties stimuleren tot het 

gebruik van het zelfevaluatie instru-

ment  

• ondersteunen bij de resultaten van 

de zelfevaluatie, vraagstukken 

rondom implementatie kwaliteitska-

der 

• beleidsadviseurs  

• CPT’s ziekenhuizen 

NPZR&o heeft overzicht en inzicht in de stand 

van zaken van de implementatie van het kwali-

teitskader  bij de leden van NPZR&o.  

Uitvoer ZonMw implementatie subsi-

dies; 

In gesprek met de burger, SigMa me-

thodiek, CURA en Psychosociale be-

hoeften, intimiteit en seksualiteit in de 

laatste levensfase.  

Zie subsidie aanvraag en projectplan  • Projectteams van de deelnemende or-

ganisatie 

• Onderzoekers  

Zie subsidie aanvragen en tussenrapportages: 

• Rapportage In gesprek met de burger 

• Rapportage Sigma methodiek 

• Rapportage Cura 

• Rapportage Psychosociale behoeften 

Doorontwikkeling en toekomstbesten-

dige financiering consultatie palliatieve 

zorg 

Deelname aan pilot passende inzet 

Specialist PZ 

• Werkgevers huidige consulenten PZ 

• Zorgverkopers zorgorganisaties die 

consultatie bieden, zowel in de 1e als 

2e lijn 

• Ondersteuningsteam landelijke pilot Fi-

bula/PZNL 

Kosteneffectieve inzet van de in PZ gespeciali-

seerde zorgverlener waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen patiënt gebonden en niet pati-

entgebonden inzet. 

Zelfevaluatie ketens NPZR&o  Deelname pilot netwerk evaluatie • Ketencoördinatoren 

• Ketendeelnemers 

• Projectadviseurs Fibula/PZNL 

Actieplan om de ketens duurzaam naar de toe-

komst organiseren en welke vorm past daarbij. 
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