
 

OVEREENKOMST 
 
tot samenwerking binnen het Netwerk Palliatieve Zorg  

regio Gelderse Vallei (NPZGV) 

  

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei (Netwerk PZGV) is een 

samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de 

regio Gelderse Vallei.  



 

Het Netwerk is ontwikkeld om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. 

Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van 

de waarden, wensen en behoeften van de zorgvrager en diens naasten.  

Het Netwerk wil een optimale samenhang en samenwerking tussen beroepsmatig en vrijwillig 

betrokken zorgaanbieders en zorgverleners in de palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei 

bevorderen.  

Binnen deze Netwerksamenwerking zien wij een belangrijke rol weggelegd voor sectoren als 

huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, woon-, zorg- en welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties, 

hospicevoorzieningen, vrijwilligersorganisaties, consultatievoorzieningen en centra voor 

levensvragen. 

 

Overeenkomst Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei 
 
Doel van de overeenkomst is het formaliseren van de samenwerking binnen het Netwerk 
Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei (NPZGV).  

 
We zijn er van overtuigd dat samenwerking in de regio leidt tot goede interdsiciplinaire 

palliatieve netwerkzorg. Daarom onderschrijven de ondergetekenden: 

 De Missie, Visie, Waarden en Netwerkorganisatie van het Netwerk PZGV. Zij verklaren 

zich bereid om door deelname aan het Netwerk een actieve bijdrage te leveren aan een 

passend, doelmatig en kwalitatief goed aanbod van palliatieve zorg in de regio.  

 Dat zij daartoe het jaarlijks activiteitenplan van het Netwerk naar activiteiten binnen hun 

eigen organisatie type vertalen. 

 Dat Netwerkpartners een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en nemen voor een 

continue verbetering van de kwaliteit van zorg en begeleiding voor de palliatieve 

zorgvragers en naasten in de netwerkregio, zowel op organisatorisch, professioneel als 

relationeel vlak. 

 Dat de deelnemende organisaties (Netwerkpartners) - direct dan wel indirect- werkzaam 
zijn op het gebied van de palliatieve zorg en tevens gezamenlijk verantwoordelijk dragen 
voor het goed functioneren van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei.  

 Dat de Netwerkpartners met hun werkgebied deel uit maken van het werkgebied van het 
Netwerki. 

 Dat zij als Netwerkpartner voldoen aan de toetredingscriteria van het Netwerk PZGV. 

 Dat ingeval bij evaluatie blijkt dat de Netwerkpartner niet meer aan de toetredingscriteria 
voldoet, de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende Netwerkpartner wordt 
ontbonden. 

 
Zij spreken af: 

 Interdisciplinaire samenwerking in het Netwerk in de palliatieve fase is zorg die door 

verschillende disciplines, in samenhang met elkaar en georganiseerd rond de zorgvrager 

en diens naasten, wordt geboden om de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen. 

 Netwerkpartners stellen alles in het werk om de samenwerking zo te organiseren dat 

mensen die om palliatieve zorg vragen deze netwerkzorg naadloos ontvangen op de 

wenslocatie. 

 Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland is vertrekpunt van het samenwerkend 

handelen in de palliatieve netwerkzorg. 

https://palliaweb.nl/getmedia/a12809a9-dbe7-4049-8ae9-1c26e7e78876/NPZGV-Missie-Visie-Waarden-en-Netwerkorganisatie-Netwerk-Palliatieve-Zorg-Gelderse-Vallei-december-2021-def.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/56aedd3f-ad47-4fea-858d-a90251e55928/NPZGV-Toetreding-tot-NPZGV-procedure-en-criteria-2021-def.pdf


 Netwerkpartners komen minimaal één maal per jaar bijeen in een bijeenkomst van 

Netwerkpartners samen met het Bestuurlijk Overleg van het Netwerk.  

 Een Netwerkpartner investeert in het Netwerk door vaste contactpersonen te laten 

deelnemen in (vaste) groepen binnen de overlegstructuur van het Netwerk en zij dragen 

actief bij aan het bijstellen en borgen van samenwerkingsafspraken die voortvloeien uit 

Netwerksamenwerking. 

 Netwerkpartners dragen zorg voor goede interne communicatie wat activiteiten vanuit het 
Netwerk of met het Netwerk betreft. Daarnaast informeren en delen de Netwerkpartners 
gevraagd en ongevraagd relevante ontwikkelingen met de andere aangesloten partners 
van het Netwerk. 

 De Netwerkpartners maken melding van hun samenwerkingsverband op de eigen 

website of via andere communicatiemiddelen en PR-uitingen. Netwerkpartners zijn zich 

bewust van hun rol als ambassadeur voor de palliatieve Netwerkzorg in de regio. 

 De Netwerkpartners respecteren de identiteit van andere Netwerpartners en deze mag 
herkenbaar blijven binnen de samenwerking. 

 Netwerkpartners geven desgevraagd inzicht in het gebruik van kwaliteitsinstrumenten, 

bedbezetting, scholingsactiviteiten en andere indicatoren van PZ. 

 De Netwerkpartner participeert desgevraagd in het Bestuurlijk Overleg van het Netwerk. 

 Uit het midden van de Netwerkpartners kiest men de voorzitter en vice voorzitter van het 

Netwerk. 

 Taken en bevoegdheden van het Bestuurlijk Overleg zijn vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement. 

 
 

https://palliaweb.nl/getmedia/79c71efd-4f43-4acb-b652-6b3b425e95d1/NPZGV-Huishoudelijk-reglement-Bestuurlijk-overleg-2021-def.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/79c71efd-4f43-4acb-b652-6b3b425e95d1/NPZGV-Huishoudelijk-reglement-Bestuurlijk-overleg-2021-def.pdf


Deze overeenkomst wordt aangegeaan voor onbepaalde tijd. 
 
Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de overeenkomst en hebben kennis 
genomen van de genoemde onderliggende documenten. 
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Netwerkcoördinator: Mevrouw drs. J.P.M. Oostveen 
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Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg: Mevrouw mr. drs. K.M. Breuker 
 
 
Handtekening: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i
 Werkgebied Netwerk PZGV: Barneveld (m.u.v. Achterveld, Terschuur, Glind en Voorthuizen), Ede, Utrechtse Heuvelrug 
(Amerongen, Overberg), Veenendaal, Renkum (Renkum en Heelsum), Rhenen (Elst Ut.), Scherpenzeel, Wageningen en 
Renswoude. 


