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NIEUWSBRIEF 

Nummer 5, december 2021 

Het eind van het jaar is in zicht, even wat reflectie 

van onze kant op het proces en inhoud rond het 

project palliatieve zorg-coach.  

We hebben in de zomermaanden de instroom in 

het project 1,5 lijns palliatieve zorg-coach 

stilgelegd, om naar een afronding van de pilotfase 

toe te kunnen werken. De resultaten daarvan 

hebben jullie allen mee kunnen maken: de 

uitkomsten van allerlei onderzoek zijn op een rijtje 

gezet en geduid, samengevat in aansprekende 

infographics en gepresenteerd tijdens een online 

livestream, waarin we onder bezielende leiding van 

Hans van Santen kennis en ervaringen vanuit 

diverse invalshoeken hebben kunnen delen. Voor 

wie dit allemaal nog eens na wil zien, dat kan: 

https://www.proscoop.nl/nieuws/pilot-palliatieve-

zorg-coach-succesvol-patient-ervaart-regie-en-

gemoedsrust/  

In de tussentijd gebeurde er nog veel meer, 

daarover willen we jullie graag via deze 

nieuwsbrief verder informeren. 

 

Publicaties en congressen 

Het project palliatieve zorg-coach en de daarin 

ontwikkelde werkwijze staat flink in de 

belangstelling. Mede naar aanleiding van de 

webinar en het beschikbaar stellen van de 

infographics krijgen we heel veel positieve reacties, 

per mail, social media, telefonisch. Met de 

werkwijze en de resultaten tonen we aan, dat 

samenwerking in een regio bijdraagt aan meer 

passende zorg voor mensen in de laatste 

levensfase. We laten ook zien, dat door domeinen 

heen werken wel degelijk kan, al liggen er nog 

vraagstukken, die meer structureel en duurzaam 

opgelost moeten worden.  

In de tussentijd zijn interviews gegeven, artikelen 

in vakbladen en online verschenen en hebben we 

de mogelijkheid om toelichtingen te geven op 

diverse congressen. Deze congressen zijn 

weliswaar door de pandemie verzet naar het 

voorjaar van 2022, maar de aandacht voor het 

project gaat wel door.  

Ook heeft onder andere deze aanpak ertoe geleid, 

dat ook de NZa nadenkt over een manier waarop  

 

 

transmurale bekostiging meer structureel plaats 

zou kunnen vinden. We zijn daar vanuit ‘ons’ 

initiatief ook bij betrokken.   

 

Pilotfase afgerond 

Naast de webinar en infographics leggen we alle 

bevindingen ook uitgebreid vast in rapportages. 

Behalve uitgebreide beschrijving van de aanpak en 

de diepere duiding van de resultaten wordt daar 

ook aandacht besteedt aan de samenwerking en 

vervolgadviezen. Daarnaast hebben we een 

‘toolkit’ ontwikkeld. Hierin zijn alle 

(werk)afspraken om de pilot uit te kunnen voeren, 

tussen verschillende organisaties, werkgevers etc. 

vastgelegd, evenals werkafspraken over hoe we de 

afgesproken werkwijze in de verschillende 

praktijken uitvoeren. Deze ‘Toolkit’ is helpend bij 

een toekomstige verdere uitbreiding van deze 

werkwijze, waarin de instrumenten/afspraken 

weer gebruikt kunnen worden, al dan niet in iets 

aangepaste vorm. Op die manier laten we de 

opgedane kennis niet verloren gaan. Deze 

informatie kan, waar nodig en in overleg, ook 

gedeeld worden met andere regio’s die ook graag 

op deze manier willen gaan werken. 

 

Voortzetting project en vervolgstappen 

De instroom van nieuwe patiënten ligt sinds de 

zomer stil wegens het afronden van de pilotfase. 

De bedoeling is, om dit tijdelijk te doen en na de 

afronding van de pilotfase weer verder te gaan. 

Dat is ook in de stuurgroep afgesproken. Het idee 

is, om zodra er groen licht is om verder te gaan, 

geleidelijk weer op te starten, beginnend met de 

huisartsenpraktijken die al meedoen in deze 

aanpak. Wanneer de capaciteit het toe laat, 

kunnen we huisartsenpraktijken toelaten, die 

eerder al hebben aangegeven belangstelling te 

hebben. Vervolgens kunnen we mogelijk breder in 

de regio gaan implementeren.  

Voordat we dat kunnen doen, moeten we nog 

aanvullende afspraken maken in de regio. 

Daarvoor hebben we (via Rijnstate) een aanvraag 

in ingediend voor Transformatiebudget in 2022. 

Binnen deze aanvraag zit, naast bekostiging van de  
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inzet van de palliatieve zorg-coaches in het 

transmurale domein, ook vergoedingen om binnen 

het transmurale domein met alle betrokken (en 

nog niet actief betrokken, maar wel wenselijke) 

samenwerkingspartners in de regio Arnhem en De 

Liemers afspraken te kunnen gaan maken over een 

toekomstbestendige organisatievorm in het 

transmurale domein. Met daaraan gekoppelde 

financieringsmogelijkheden. De aanvraag staat uit, 

we hopen daar op korte termijn reactie op te 

krijgen. 

Om te kunnen starten met hernieuwde instroom 

van patiënten moeten we ook rekening houden 

met de (opnieuw) forse lockdown met behoorlijk 

onzekere uitkomsten. Wanneer de situatie rondom 

de pandemie weer wat meer overzichtelijk wordt 

en tot rust komt, zullen we in afstemming met de 

stuur- en projectgroep een herstart op gang gaan 

brengen. 

 

Tenslotte   

Al met al een bewogen tijd, waar we ondanks 

allerlei beperkingen, met elkaar ook heel wat 

moois hebben kunnen neerzetten. Wij zijn trots en 

dankbaar dat we dat met jullie samen hebben 

mogen doen.  

Voor nu wensen we jullie allen heel veel sterkte in 

deze moeilijke tijden, heel goede feestdagen en 

vooral goede gezondheid toe! 

 

Hartelijke groet, 

Karin van der Steen 

Henk-Jan de Winter 

 


