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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe.  
Het jaar 2020 werd gedomineerd door de pandemie vanwege het corona virus.  
Het doel van het Netwerk is om samen met alle betrokkenen te werken aan verbetering van 
de palliatieve zorg en sluit aan bij de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve 
Zorg.  
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe is een samenwerkingsverband van 
organisaties, die zich inzetten voor ontwikkeling, samenhang en kwaliteit van palliatieve 
zorg voor patiënten en naasten.  
De coördinatie van het netwerk is gericht op een compleet, dekkend en samenhangend 
aanbod van verantwoorde palliatieve zorg in de regio. In de eerste coronagolf is onder 
andere de samenwerking tussen de hospices en overige zorginstanties om de palliatieve 
zorg goed te borgen, een goed voorbeeld geweest van samenwerking.  
Het jaarverslag van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe geeft een overzicht van 
resultaten die in 2020 gehaald zijn. Het overzicht is niet compleet omdat er ook bij alle 
Netwerkpartners binnen de eigen organisaties gewerkt is aan het optimaliseren van de 
geleverde palliatieve zorg en ondersteuning.  
De netwerkcoördinatie werd in 2020 gefinancierd door een subsidie van VWS. De 
aangesloten organisaties leveren daarnaast een bijdrage voor de netwerkactiviteiten door 
ruimte en menskracht ter beschikking te stellen voor overleg en werkgroepen.  
 
Concrete resultaten in 2020 van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe zijn: 

 Toetreding tot samenwerkingsverband GezondVeluwe 

 Geestelijke verzorging thuis en oprichting centrum voor levensvragen Noordwest 
Veluwe en verzelfstandiging naar stichting Koepel centra voor levensvragen.  

 Meer dan 300 zorgmedewerkers hebben het afgelopen jaar bij- en nascholing 
gevolgd over actuele thema’s in de palliatieve zorg; tot maart live en daarna digitaal 

 Transmurale samenwerking door het uitvoeren van meerdere projecten gericht op 
het verbeteren van kwaliteit van leven; 

 De digitale nieuwsbrief, die vijf keer per jaar verschijnt, met landelijk nieuws en 
regionaal nieuws over palliatieve zorg; 

 Een informatieve website en app met een sociale kaart van voorzieningen die hulp 
kunnen leveren in de palliatieve fase, met aanvulling ‘sociale kaart in coronatijd’. 

 Het netwerk is breed bekend bij artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere 
disciplines werkzaam in de palliatieve zorg.  

 Samenwerking in het consortium Septet om mede vorm te geven aan het nationaal 
programma palliatieve zorg. De website van PZNL was de landelijke vindplaats van 
nieuws in coronatijd 

Hendrik de Vries, Stichting palliatieve zorg Veluwe 
Ard Kleijer, voorzitter kerngroep  
Willemien Schep, netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe 
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Vier kerntaken van het 
Netwerk Palliatieve Zorg 
De vier functies van de netwerken palliatieve zorg zijn: 

 Coördineren, in de zin van het samenbrengen van relevante partijen rondom 
concrete thema’s en zorgdragen voor een effectief en efficiënt zorgproces; het 
betreft beroepskrachten, vrijwilligers, bestuurders/managers en mantelzorgers; 

 Informeren van het publiek over palliatieve zorg en lokale mogelijkheden; 

 Faciliteren en lokaal afstemmen van deskundigheidsbevordering; 

 Signaleren van lokale tekortkomingen in de kwaliteit en kwantiteit van palliatieve 
zorg. 

De kerntaken worden ingezet om de doelen van de vier hoofthema’s van het jaarplan 2019-
2020 te behalen. Per onderwerp was er een werkgroep/ proceseigenaar, uitvoering, 
terugkoppeling en voortgang-bespreking en evaluatie. Het meerjarenplan bevat een 
organogram, en een communicatieplan 
 

Samenwerking en toegankelijkheid 
In de coronaperiode heeft het netwerk samen met de hospices en zorginstellingen de 
palliatieve zorg in de regio willen borgen. Door deel te nemen aan de overleggen en een 
aanbod te creëren in het hospice in Nunspeet is de palliatieve zorg voor mensen met en 
zonder corona verantwoord door gegaan.  
 
Het netwerk palliatieve zorg is onderdeel van kerngroep ouderen van Gezond Veluwe. De 
samenwerking met Gezond Veluwe heeft een betere probleemanalyse opgeleverd. De 
kerngroep ouderen van Gezond Veluwe wordt kerngroep ouderen en palliatieve zorg. Frits 
van de Velde is vanuit het ziekenhuis en de stichting palliatieve zorg de vertegenwoordiger 
voor de palliatieve zorg in de kerngroep.  De netwerkcoordinator is lid geworden van de 
Expertgroep van Gezond Veluwe. Vandaar uit is een groot project behandelgrenzen van 
ziekenhuis en huisartsen gestart, waar het netwerk deel van uit gaat maken. Advanced care 
planning d.m.v. gezamelijke afspraken en scholing worden in 2021 opgezet. Het project 
‘Tijdig gesprek met dementie’  is een samenwerkingsverband van het netwerk dementie 
met het netwerk palliatieve zorg. Uitwerking hiervan zal in 2021 plaaats vinden 
 
PaTz is een methodiek om de samenwerking en deskundigheid rond de palliatieve zorg thuis 
te verbeteren. Wens is het aantal PaTz groepen binnen het netwerk uit te breiden, mogelijk 
via Gezond Veluwe. Huisarsen praktijken hebben in corona periode gemerkt dat advanced  
care planning (ACP) belangrijk is. Stimulering van de PaTz methodiek is echter naar 2021 
geschoven ivm corona. 
Hospices hebben met de netwerkcoordinator 4x per jaar een gezamenlijk overleg waarin 
samenwerking en toegankelijkheid onderwerp zijn. Een gezamelijke folder voor de hospices  
is in de maak. Jaarlijks is er overleg met de afdeling nazorg van het ziekenhuis St Jansdal en 
de hospices uit de regio Flevoland.  
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Er is met regelmaat contact met het palliatief consultteam Vallei-Veluwe en het palliatieve 
team van het ziekenhuis St Jansdal.  Het palliatief consultteam heeft te maken gehad met 
een  harmonisatietrajcet met de landelijke consultteams, de randvoorwaarden zijn daardoor 
veranderd. Er is nu een landeijk nummer om het consultteam te bereiken.  

Richtlijnen en zorginnovatie 
Vanuit consortium Septet wordt rondom het UMC gewerkt aan het nationaal programma palliatieve 
zorg. De projecten van Hopevol, Diamand en Kwasa lopen en er wordt uit het veld soms input 
gevraagd in de vorm van enquêtes of panels. Het netwerk Noordwest Veluwe is binnen de projecten, 
de adviesraad en de patiënten-en-naasten raad vertegenwoordigd. Vanuit het netwerk is er een 
expertgroep van verpleegkundigen met aandachtsgebied palliatieve zorg gevormd. Deze komen 2x 
per jaar bijeen om in het netwerk af te stemmen voor wat betreft knelpunten en ontwikkelingen. Zij 
hebben toegezegd actief mee te doen in eventuele vragen vanuit de wetenschappelijke 
onderzoeken.  
 
Palliantieproject; de vier gezamenlijke hospices hebben via het netwerk als hoofdaanvrager en het 
Willem Holtrop Hospice als penvoerder een aanvraag ingediend om mee te doen met het palliatie 
project “in gesprek met de burger”. 
In 2021 zullen de hospices in gesprek gaan met de burger. Dit is in samenwerking met een 
onderzoeker van de VU.  
De zelfevaluatie is gedaan bij de zorggroep Noord-West Veluwe en er zijn oriënterende gesprekken 
geweest met Bartimeus. 
In het St Jansdal is een palliatieve poli opgezet.   
 

Bewustwording en deskundigheid 
De werkgroep deskundigheid bevordering heeft het jaarplan, met als leidraad het kwaliteitskader 
palliatieve zorg, in 2020 niet volledig uit kunnen voeren. Er zijn tot begin maart reguliere scholingen 
geweest. Na de corona is dat in eerst instantie stopgezet. In juli en oktober zijn er verschillende 
digitale bijeenkomsten geweest, door onszelf en door de septet-regio georganiseerd. De 
basistraining palliatieve zorg is niet doorgegaan en naar het najaar van 2021 verschoven.  
 
O2PZ landelijke profilering palliatieve zorg en onderwijs. De netwerk coördinator is bij het landelijke 
project O2PZ als ambassadeur betrokken. Vanwege dit project is er contact met 
onderwijsinstellingen en is het nieuwe onderwijsraamwerk palliatieve zorg uitgerold  bij alle scholen.  
Ook komt er op palliaweb een hoofdstuk onderwijs met informatie voor mensen die scholing geven 
en zoeken.  

Geestelijke verzorging 
De geestelijk verzorger krijgt een structurele plek in de eerste lijn. Ook mensen die thuis wonen 
kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dit geldt voor alle burgers boven 
de 50 jaar oud en iedereen die palliatief is alsmede hun naasten.  
Er kan ook voor deskundigheidsbevordering van hulpverlening en voor het bijwonen door 
zorgverleners van overlegstructuren als MDO en PaTZ een beroep op deze regeling gedaan worden. 
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De organisatie is belegd bij de netweken palliatieve zorg. Op de Noordwest Veluwe is de gewerkt 
aan het oprichten van een centrum voor levensvragen; dit centrum is inmiddels operationeel.  
Ten behoeve van het centrum voor levensvragen is gewerkt aan een eigen huisstijl (in Septet-
verband ontwikkeld). Naast de eigenhuisstijl is gewerkt aan een website en foldermateriaal. 
De netwerkcoordinator heeft tot 1 augustus 6 uur per week gewerkt voor het centrum voor 
levensvragen. Per 1 augustus is de nieuwe coordinator van de koepel stichting aangenomen en heeft 
de netwerk coordinator nog 2 uur gewerkt ter overbrugging.  
Het Centrum voor levensvragen is losgekoppeld van het netwerk palliatieve zorg.  
De verantwoordelijkheid is voor 2021 overgedragen aan de koepel stichting centrum voor 
levensvragen.  
De bijstelling van het subsidie bedrag voor 2020 is ingediend. 
Er zijn 66 mensen  begeleid, 70 uren MDO/PaTz gedeclareerd en 75 uur deskundigheidsbevordering. 
Verbinding en samenwerking zal behouden blijven in de palliatieve zorg en het actieonderzoek in 
Elburg en Putten. De netwerkcoodinator is daar projectleider voor en zal door de Hoge School VIAA 
betaald worden aan het netwerk.  

Toekomst netwerken 
Er is in 2020 een landelijk onderzoek geweest door het adviesburaue HHM.  
De voorzitter van de SPZV en de netwerkcoordinator zijn hierbij betrokken bij geweest.  
Begin 2021 zal het advies naar VWS verstuurd worden en in de loop van het jaar hopen we 
op meer duidelijkheid voor na 2022. Financiering zal tot 2022 gelijk blijven daarna wordt 
mogelijk geadviseerd om netwerkleden mee te laten betalen aan het netwerk.  

Financiele verantwoording 
In 2020 is er €46.631 ontvangen. De netwerkcoordinator is hier van betaald en 
waarmogelijk de activiteiten uitgevoerd. Gezien de het feit dat onderdelen verplaatst 
moesten worden vanwege het corona virus zijn er reserveringen hiervoor gedaan.   
 
Hebt u vragen over dit jaarverslag of wilt u meer weten over de activiteiten van het netwerk 
palliatieve zorg Noordwest Veluwe, neem dan contact op met Willemien Schep, 
netwerkcoördinator palliatieve zorg. 
E w.schep@willemholtrophospice.nl  
T 06 36183680  
 

Dit verslag is ten behoeve van de subsidiegever en de leden van het netwerk palliatieve zorg Noordwest 
Veluwe opgesteld. Het is voor derden niet toegestaan de in dit jaarverslag opgenomen gegevens te gebruiken. 
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