
Nieuwsbrief april 2021 

 

Informatie uit de 

netwerken 
 

 

 

Publieksacademie 
Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de 
Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil via de 
Medische Publieksacademie een groot publiek informeren over 
zijn onderzoeksactiviteiten en legt hierover op deze manier ook 
publiekelijk verantwoording af.  
Op dinsdagavond 6 april is de lezing Zorg rond het levenseinde 
gegeven door Prof. dr. An Reyners (voorzitter van ons consortium 
Ligare) en drs. Jenske Geerling  
De lezing is vanaf 8 april te zien via UMCG YouTube-kanaal.  
En lees hier het artikel in DVN 
 

 

Folder Steun bij verlies aangepast 
De folder Steun bij verlies is aangepast en heeft een nieuw jasje 
gekregen. Hij staat zowel op de PalliArts App als op de website.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief Covid-19 fase 3 
Vanuit de drie noordelijke provincies sluit Hennita Schoonheim 
namens de netwerken aan bij het acute zorgnetwerk. Via haar 
worden we op de hoogte gehouden via deze nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief lees je over de regionale voorbereiding op Covid-19 
fase 3. Er is sprake van Covid-19 fase 3 als alle zorgcapaciteit 
volledig is benut, alles maximaal is opgeschaald en afgeschaald en 
de samenwerking tussen zorgaanbieders zorgbreed maximaal is 
benut.  Klik hier voor meer info.  
Dementie Groningen 

Wil je meer lezen over dementie, klik dan hier voor de nieuwsbrief 

Dementie Groningen. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL57rlzPmUY0cqkNf-XeQre4KJDRTvZk3Q
https://www.e-pages.dk/dvhn/12103/article/1328719/78/1/render/?token=de0657be971bfe6c128acfa6955de943&vl_platform=ios&vl_app_id=nl.dvhn.ereader&vl_app_version=5.7.8
https://acute-zorgnetwerk.email-provider.nl/web/0shtxuldia/hkz3ol1c7e/gxjbu6wprr/fl0l1uo3a6
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Nieuwsbrief-2021-April-Mensen-met-dementie-in-Groningen.pdf
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Vragenlijst NPPZ II 

PZNL heeft de netwerk coördinatoren benaderd input te geven 

voor het NPPZ II. De twee belangrijkste thema's die vanuit 

Groningen zijn ingebracht zijn: 

Vroegtijdig het gesprek aan gaan om wensen van patiënt te 

kennen en ze mee te kunnen nemen in gezamenlijke 

besluitvorming. Daar raken onderwerpen aan als : 

1. Implementatie van het uniforme vastleggen van de uitkomsten 

van de gesprekken (formulier uit de landelijke leidraad ACP) 

a. Toerusten van burger en professional om het gesprek 

te kunnen voeren 

b. Duidelijkheid in de regio wanneer het proces start en 

hoe dit opvolging krijgt.  

c. Scholen in kennis en vaardigheden 

d. Monitoren 

e. Digitale ondersteuningsstructuur 

2. Interdisciplinaire transmurale samenwerking en 

communicatie. Daar raken onderwerpen aan als: 

a. Benutten van elkaars kennis en expertise 

b. Generalistisch met 7/24 inzet experts (telefonisch, 

bedsite consultatie, beeldbellen etc) 

c. Expliciteren van rollen van generalist -specialist- 

expert 

d. Samenwerkingsverbanden 

e. Monitoren  

f. Digitale ondersteuningsstructuur 
 

 

Scholing palliatieve zorg  
 Ga hier naar het overzicht van de netwerk-scholingen. 
 
 
 
 
 

  

https://netwerkpalliatievezorg.nl/groningen/Zorgverleners/Scholingen
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Landelijk informatie 
 

 

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele 
dimensie in de zorg 
Wegens het succes van het project ‘Als niet alles is wat het 
lijkt’, heeft Consortium Ligare de mogelijkheid gekregen 
meer instellingen te helpen bij de implementatie van de 
spirituele dimensie in de zorg. 
Waar ligt voor jouw instelling de kans? Lees hier de 
wervingstekst en het spoorboekje. 
 

 
PZNL werkt aan omvangrijk platform voor patiënten en naaste  
PZNL werkt momenteel aan een omvangrijk platform waar 
patiënten en hun naasten alle voor hen benodigde informatie 
kunnen vinden op het gebied van palliatieve zorg. Het betreft een 
doorontwikkeling van de in 2020 door met ministerie van VWS 
gelanceerde website overpalliatievezorg.nl. Deze website is 
indertijd ontwikkeld ter ondersteuning van de publiekscampagne 
en is overgedragen aan PZNL. Naar verwachting gaat het 
vernieuwde platform in oktober 2021 live. 

  

 

Subsidieregeling PTZ 5 jaar verlengd 

VWS heeft afgelopen week bevestigd dat de subsidieregeling 
Palliatieve Terminale Zorg met vijf jaar zal worden verlengd. 
VWS verklaart ook dat de - naar aanleiding van de evaluatie 
van de regeling uitgevoerd door bureau HHM - door de 
Netwerken voorgestelde (substantiële) wijzigingen meer tijd 
en overleg met de Netwerken, Fibula en de uitvoerende 
dienst vergen om op dit moment mee te kunnen nemen voor 
2022. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 

 
 

Project Zorgzoeker 
PZNL, IKNL en Fibula werken samen aan het project Zorgzoeker. 
Het doel van dit project is om het zorgaanbod in de palliatieve zorg 
en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen helder 
inzichtelijk te maken. Dat staat nu al op PalliArts en daarmee op de 
netwerkwebsites, maar in het huidige beheer en onderhoud 
bestaan wensen waar we niet aan kunnen voldoen.  
Lees verder 

  

 

https://stichtingfibula.nl/Actueel/Artikel/ArtMID/30546/ArticleID/8201/preview/true

