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Nieuwsbrief | Oktober 2022 

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden 
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) 
Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) is een 
samenwerkingsverband van 
zorgaanbieders die betrokken zijn bij 
de palliatieve zorgverlening. De 
deelnemende zorgaanbieders zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
goed functioneren van het palliatief 

netwerk. Het Netwerk Palliatieve Zorg 
heeft als doel de zorg voor mensen in 
de laatste levensfase zo goed mogelijk 
te organiseren en uit te voeren. Via 
deze nieuwsbrief willen wij u 
informeren over de ontwikkelingen 
binnen het netwerk.

 

1. Ontwikkelingen binnen het netwerk 
 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijeenkomst Pad naar 
de Toekomst Netwerk 
Palliatieve Zorg  
 
Besproken thema’s: 
1. Patiëntreis 
2. Rol netwerkleden 
3. Meerwaarde netwerk 
4. Toekomstscenario 
Daarnaast is afgesproken 
om in 2022 te starten met 
het opzetten van een 
regionaal palliatief team 
(ZHE breed). 

 

Samenstelling stuurgroep: 

• Anja Bravenboer: Careyn, namens VVT extramuraal (VPR/HW/GO) 

• Nico de Pijper: Zorgwaard, namens VVT intramuraal (VPR/HW/GO) 

• John Kremers: Hospice Calando (GO), namens de vier hospices op ZHE 

• Anja Bollee: de Waterlelie (VPR), namens de VPTZ-organisaties op ZHE 

• Leendert Jongejan, huisarts Spijkenisse, namens de 4 zorggroepen op ZHE 

• Ellen Hoogervorst, CuraMare, namens de ziekenhuizen 

 

Juli en 
sept 
2022 

Start pilot 
consultatie 
i.s.m. PZNL: 
 
Doel: 
doorontwikkelen 
consultatie-
voorziening 
palliatieve zorg, 
om voor 
iedereen te 
komen tot 
passende inzet 
van zorg. 
 

1e vergadering 
stuurgroep: 
 
Beschrijving 
huidige/gewenste 
inzet (gespecia-
liseerde) 
palliatieve 
zorgverleners 
 
 

2e en 3e 
vergadering 
stuurgroep 

Mrt/apr 
2022 

Nov 
2021 

Mrt/apr 
2022 

Mei 
2022 

Bijeenkomst  
 
 
Voor 
verpleegkundig/ 
medisch 
consulenten, 
palliatief 
verpleegkundigen 
/kader huisartsen 
palliatieve zorg/ 
stuurgroep 
 
 
 

Najaar 
2022/ 
begin 
2023 
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2. Nieuwe website 
De afgelopen periode is hard gewerkt om 
de website van het NPZ ZHE te koppelen 
aan de website van Palliaweb. Op de 
vernieuwde website vindt u alle informatie 
over palliatieve zorg in de regio. Neem 
een kijkje! Suggesties van harte welkom. 
U vindt de vernieuwde website hier.  

 
3. Terugblik stuurgroep-
vergaderingen  
In mei, juli en september 2022 is de 
stuurgroep van het NPZ ZHE 
bijeengekomen. In de vergaderingen is 
onder andere gesproken over: 
 

• De druk die op de thuiszorg en 
verpleeghuiszorg ligt, met als gevolg 
dat nu sommige mensen geen 
thuiszorg kunnen krijgen in de 
palliatieve fase. Het voorstel is om in 
de VVT te gaan werken met een 
uniform leveringsprofiel, waarbij we 
altijd hulpmiddelen eerst inzetten 
voordat we zorg gaan leveren. Deze 
afspraak zal nog verder uitgewerkt 
gaan worden.  
 

• Daarnaast is in de stuurgroep-
vergadering afgesproken dat de 
cliëntenraden niet participeren in de 
stuurgroep, maar dat de deelnemende 
organisaties zelf verantwoordelijk zijn 
voor het informeren van hun 
cliëntenraden.  

 

• Verder is (de financiering van) 
consultatie een groot onderwerp 
geweest. In de stuurgroep is besloten 
mee te doen met de “pilot consultatie”, 
vanuit PZNL. Hiervoor zijn de huidige 
en wenselijke situatie van de 
organisatie van onder meer de 
consultatie op de ZHE in kaart 
gebracht. In de wenselijke situatie 
willen we werken met het Stepped 
Care Model (generalistisch waar het 

kan, specialistisch waar het moet). Dit 
model zullen we in het najaar/begin 
2023 bespreken met de betrokken 
palliatief verpleegkundigen/kader 
huisartsen vanuit de thuiszorg en de 
verpleekundig/medisch consulenten 
vanuit hospice Calando en het Van 
Weel Bethesda Ziekenhuis, en de 
leden van de stuurgroep. 

 

• Ook is meer inzetten op 
deskundigheidsbevordering voor 
artsen en uitvoerend 
verpleegkundigen onderwerp geweest 
van gesprek. In het najaar zullen 
hierop acties worden uitgezet in 
samenwerking met de uitvoerende 
medewerkers en 
opledingsfunctionaarissen. 

 
4. Verzamelbrief Wet 
langdurige zorg VWS 
Op 6 juli 2022 is de Verzamelbrief Wet 
langdurige zorg gepubliceerd. Deze brief 
gaat onder andere in op de uitwerking van 
de plannen met betrekking tot de in het 
coalitieakkoord beschikbaar gestelde 
middelen voor de palliatieve zorg en de 
geestelijke verzorging thuis.  
 
De middelen uit het coalitieakkoord voor 
de palliatieve zorg en geestelijke 
verzorging thuis (in totaal € 150 miljoen 
voor de komende jaren) worden ingezet 
om de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de palliatieve zorg en 
geestelijke verzorging thuis verder te 
verbeteren. 
 

4. Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met netwerkcoördinator Conny 
Bouwer, M 06 28 77 12 17, 
cbouwer@projektcy.nl 

 

  

 

http://www.palliaweb.nl/netwerk-zuidhollandseeilanden

