
  

 

© 05-2021  | Creative Commons: BY-NC 1

Keuzedeel palliatieve zorg mbo 
Thema 6 Organisatie van palliatieve zorg 

Financiering 
 
Casus 
‘Ik weet niet wat wijsheid is, Guus.’ Olivia schenkt de koffie in en kijkt peinzend uit 
het raam. Guus zit aan tafel. Hij zwijgt. Wat moet je anders doen als je weet dat je 
je vrouw gaat verliezen? Olivia en Guus van Veen zijn net terug van het ziekenhuis. 
Alvleesklierkanker met in- en doorgroei in de omgeving en uitzaaiingen op afstand. 
Inoperabel. Geen hoop op genezing.  
 
Olivia denkt aan de pijnen in haar buik en de eindeloze vermoeidheid. De medisch 
oncoloog heeft haar de optie voorgelegd van een drietal maandelijkse kuren 
palliatieve chemotherapie met de hoop op levensverlenging. Het gerinkel van de 
telefoon doorbreekt haar gedachten. ‘Hoi mam, wat zeiden ze?’ Guus staat op en 
pakt de koffie, terwijl Olivia hun dochter Sara alles zo goed en zo kwaad als het gaat 
probeert te vertellen. Ze legt de hoorn neer en gaat zitten. ‘Ik ga het doen’, zegt ze. 
Guus pakt haar handen en knikt. 
 

Opdracht 1 
Neem de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021.  
Verdeel de klas in vier groepen aan de hand van de eerste vier hoofdstukken 
ziekenhuis (hoofdstuk 1), thuis (hoofdstuk 2), hospice (hoofdstuk 3), verpleeghuis & 
palliatieve terminale unit (hoofdstuk 4).  
De hoofdstukvolgorde sluit aan op het ziekteproces van een patiënt, van 
ziektegerichte palliatie naar symptoomgerichte palliatie, en begint daarom met het 
ziekenhuis. 
Het fictieve verhaal van Olivia van Veen en haar gezin wordt in deze handreiking 
financiering van palliatieve zorg beschreven in de meest gebruikelijke zorgsettingen: 
ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Elk hoofdstuk 
start met een vervolg op bovenstaande casus, passend bij de zorgsetting. Daarna 
wordt, voor de beroepsgroepen waarbij de meeste knelpunten gesignaleerd 
werden, beschreven hoe de palliatieve zorg in 2019 wordt gefinancierd. 
 

Onderzoek in je eigen groep de financiering van de zorg, de knelpunten en mogelijk 
andere discussiepunten die je tegenkomt. Presenteer je bevindingen aan elkaar. 
 
In de map ‘Inspirerende onderwijsmaterialen rondom organisatie van de palliatieve 
zorg’ is de handreiking over financiering opgenomen, Handreiking financiering 
palliatieve zorg 2021 
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Opdracht 2 
 
Infographic netwerk palliatieve zorg 
Neem de infographic; het landschap van palliatieve zorg door. Klik hier voor de 
infographic (PZNL, 2018). 
 
Maak een verslag waarin je bij elk niveau (lokaal, regionaal, boven-regionaal en 
landelijk) de betekenis uitlegt voor de zorg-/hulpverleners/vrijwilligers/netwerk 
palliatieve zorg/ zorgorganisaties/patiëntenorganisaties/consultteams enzovoorts. 
 
 
 
 
 
 
 

Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 Bekijk hier de leerdoelen  


