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1. Organisatie 

 

 

 

 

 Stichting Amphia is budgethouder en werkgever 

 Begin december is de subregio Moerdijk/Drimmelen vanwege aflopende belangstelling 

opgeheven. De regio Moerdijk is ondergebracht bij Netwerk Breda e.v. en de regio Drimmelen 

bij Netwerk Oosterhout e.v., corresponderend met de huisartsenzorggroepen. 

 ZINVOL Centrum voor Levensvragen i.o. is in 2021 onderdeel van het netwerk. Het netwerk is 

in 2021 verantwoordelijk voor de coördinatie en administratie van het centrum. 

 Wisseling voorzitterschap: Monique Maas heeft vanwege pensionering het voorzitterschap 

overgedragen aan Christianne lennards, vicevoorzitter RvB Amphia 

 

Aangesloten organisaties 

Allerzorg, Altenastaete, Amarantgroep, Amphia, Anna voor Zorg, Attenza, Avoord, Buurtzorg, De 

Wijngaerd, De Honingraad, Dunya Zorg en Welzijn, GGZ Breburg, Het Hoge Veer, LHV-Huisartsenkring 

West-Brabant, Mijzo, Park Zuiderhout, Prisma, Raffy-De leystroom, Rivas zorggroep, Sovak, 

Seniorenresidentie Ruiterbos, Surplus, Thebe, Thuiszorg Groot Brabant, VPTZ StiB, VPTZ Surplus, 

VPTZ West-Brabant & Tholen, Maaswaarden ouderenzorg  

 

Subregionale netwerken 

In de subnetwerken participeren vooral medewerkers uit de zorgpraktijk. De bijeenkomsten hebben 

een inhoudelijk karakter. 

Voorzitters 

 Breda e.o., Etten-Leur, Zundert: Natascha van Kats, Thebe 

 Moerdijk/Drimmelen: Willemjan Slort, huisarts 

 Oosterhout/Geertruidenberg/Land van Heusden en Altena: Erik Rozendaal, Mijzo  
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Samenstelling stuurgroep 

 Voorzitter: Monique Maas-Jongerius, Surplus. Vanwege pensioen vanaf juli vervangen door 

Christianne Lennards, Amphia Ziekenhuis.  

 Vertegenwoordiger Amphia Ziekenhuis: René de Bruijn 

 Vertegenwoordiger huisartsen: Priscilla van Hutten 

 Vertegenwoordiger subregionale netwerk: Natascha van Kats, Thebe 

 Vertegenwoordiger subregionale netwerk: Erik Rozendaal, Mijzo  

 Vertegenwoordiger Thuiszorg: Annie Jansen 

 Vertegenwoordiger V&V: Rob Kremers, Avoord. Vanwege vertrek in september vervangen door 

Peter Horsten, Avoord 

 Vertegenwoordiger Verstandelijke gehandicaptenzorg: Marianne Weekers, Amarant 

 Vertegenwoordiger GGZ: Rinette Nieuwlands GGZ Breburg. 

 Vertegenwoordiger Informele Zorg: Ine van Ommen, VPTZ West-Brabant & Tholen 

 Vertegenwoordiger Transmuraal Palliatief Adviesteam: Angelique To-Baet, Amphia 

 Vertegenwoordiger Fibula: Herlin Woldberg en Anne Kors Walraven 

 Netwerkcoördinator 

 

Samenstelling team 

Netwerkcoördinator: Kitty van de Ven 

Projectmedewerker: Nicole Lamper 

 

Financiering 

In 2021 is het netwerk gefinancierd door VWS (jaarlijkse instellingsubsidie) aangevuld met een 

bijdrage van lid organisaties. De Netwerkcoördinator is voor 0,22fte gefinancierd uit de 

instellingssubsidie VWS Netwerk Geestelijke Verzorging voor de coördinerende activiteiten van dit 

project.  

 

Bovenregionale samenwerking 

 Consortium Zuidwest-Nederland 

 Coördinatorenoverleg netwerken palliatieve zorg in Brabant 

 Coördinatorenoverleg netwerken palliatieve zorg Consortium Zuidwest-Nederland 

 Samenwerkingsovereenkomst netwerken palliatieve zorg in Brabant betreffende Blended learning 

voor verzorgenden en verpleegkundigen 

 Fibula, PZNL, Agora 
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2. Resultaten 2021 

 

Vanwege Covid-19 hebben er minder bijeenkomsten, scholing en activiteiten van en via het netwerk 

plaats kunnen vinden.  

 

Netwerkgovernance – toekomstbestendige palliatieve zorg 

In 2021 zijn samen met Robuust stappen gezet in het traject netwerkgovernance. Vanwege 

verschillen in opvatting over de aanpak en gemis aan doorzettingskracht is de samenwerking met 

Robuust gestopt. Er is door de coördinator een hernieuwde projectopdracht geschreven met als doel 

de huidige netwerkstructuur te hervormen om het netwerk toekomstbestendig in te richten en de 

samenwerking met andere initiatieven in de regio te verstevigen. Het project wordt in 2022 

uitgevoerd.  

 

Zinvol Centrum voor levensvragen 

In 2021 is door het ministerie VWS aan netwerken palliatieve zorg voor het derde jaar een 

instellingssubsidie verleend voor de implementatie van eerstelijns geestelijke zorg in een centrum voor 

levensvragen met als doelgroep palliatief/naasten en 50+. Het gaat daarbij om consultatie, scholing 

en deelname aan MDO’s. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen om de aangekondigde wijzigingen 

m.b.t het penvoerder schap subsidie VWS door een regionaal betaalcentrum mogelijk te maken. Vanaf 

2022 wordt de subsidie uitgevoerd door een samenwerking van 4 centra in Zuidwest Nederland.  

Daarnaast is Zinvol in 2021 een borgingstraject gestart voor het eigen centrum. Vanaf 2022 is Zinvol 

een zelfstandige stichting en geen onderdeel meer van het netwerk.  

 

Resultaten consultatie 

 2019 2020 2021  

 

uren 
palliatief 

uren 
50+ Totaal  

 uren per 
cliënt 
gemiddeld 

cliënten 

palliatieve 

41 53 44  
2019 152 109 261  3,3 

cliënten 50+ 37 71 103  2020 142 282 424  3,4 

Totaal cliënten 78 124 147  2021 130 394 524  3,5 

 

Palliantie project Gereedschapskist—Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking  

Project gefinancierd door ZonMW is in 2021 met enige Covid vertraging van start gegaan. Het project 

wordt uitgevoerd door Amarant en Prisma, ondersteund door het netwerk en begeleid door Nivel. In 

2021 heeft Nivel een vragenlijst voor zorgverleners afgenomen en hebben beide organisaties de 

zelfevaluatie uitgevoerd. Het heeft inzichten in de gezamenlijke verbeterpunten opgeleverd.  

De belangrijkste zijn: 1. Tijdig markeren van palliatieve fase en 2. Vergroten van de deskundigheid 

van medewerkers op gebied van palliatieve zorg. Om deze verbeterpunten in het project aan te 

pakken worden twee instrumenten geimplementeerd, te weten: ‘Verpleegkundig consulent palliatieve 

zorg’ en ‘Signaleren door Verzorgenden’/Set Signalering’. In 2022-2023 is de implementatie en 

borgingsfase van het project.  
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Informatiewaaier longoncologie  

Begin 2021 is het implementatieproject van Longkanker Nederland afgesloten met een implementatie 

stappenplan. Het netwerk en longoncologie Amphia hebben het beheer en de actualisatie van de 

waaier weer opgenomen. Het Antonius ziekenhuis Nieuwegein heeft in 2021 de waaier 

geïmplementeerd.  

 

Expertgroep Verstandelijke Gehandicapten Zorg 

In 2021 bestaat de expertgroep 12,5 jaar, dé gelegenheid voor evaluatie en onderzoek naar haar 

bestaansrecht. Palliatieve zorg staat op de kaart bij de organisaties, maar er moet blijvend aandacht 

aan het onderwerp gegeven worden. Geconcludeerd is dat er nog voldoende energie en inspiratie is 

om als platform voor kennis en netwerkuitwisseling door te gaan. Ook het thema omgaan met dood 

en rouw is nog niet uitgeput.  

 

Samenwerking met Avans minor Projectmatig Innoveren in de Zorg (PIZ) 

Op twee projecten is vruchtbaar samengewerkt met Avans studenten minor PIZ. Voor Zinvol Centrum 

voor levensvragen is een checklist en beslisboom ontwikkeld om bij een intake met een cliënt op een 

zo effectief mogelijke manier de juiste zorgverlener in te zetten: een geestelijk verzorger, 

ondersteuner levensvragen (vrijwilliger) of verwijzing naar andere professionals.  

Op de afdeling longoncologie Amphia is onderzoek gedaan naar de inzet van de informatiewaaier bij 

patiënten met longkanker stadium IV. Het adviesrapport wordt gebruikt om verbeteringen bij de inzet 

te realiseren.  

 

Verder in 2021 

 

 Webinar Advance Care Planning georganiseerd door het subnetwerk Breda/Etten-Leur/Zundert 

met ruim 140 deelnemers  

 Er heeft een gezamenlijke online casuïstiek bespreking plaatsgevonden met ParkinsonNet Breda 

 Naar aanleiding van een pilot onderzoek bij Thebe heeft het netwerk landelijk ontwikkelde 

wensboekjes met een eigen netwerklogo en voorkaft beschikbaar gesteld in de regio 

 De website is geïntegreerd in palliaweb als regiowebsite. Sociale kaart is opgenomen in 

zorgzoeker. Het beheer van de bedden vrij module is in 2021 overgenomen door de hospices zelf. 

 Het netwerk neemt deel aan het lerend netwerk palliatieve zorg voor mensen met een moeilijke 

toegang tot zorg. 

 Zelfevaluatie door Thebe Mastbos, Attenza, GGzBreburg, en door Amarant en Prisma in het kader 

van het project gereedschapskist.  

 Het netwerk is actief lid van stichting Rondom Overlijden en Rouw Breda (ROeR) 

 In 2021 is definitieve eindverslag en een proefschrift verschenen van het consortium project 

transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Een project waaraan het netwerk heeft 

deelgenomen.  

 De Netwerkcoördinator heeft zitting in de coördinatieraad van consortium Zuidwest Nederland als 

vertegenwoordiger van de Brabantse netwerken; de landelijke werkgroep palliatieve zorg in de VG 

(Agora) namens de expertgroep VG en de landelijke werkgroep ethiek & spiritualiteit (Agora) 

namens Zinvol 

 


