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Meldactie tweede coronagolf 
Medio november startten Zorgbelang Groningen, Platform 
Hattinga Verschure en ZaVie de Meldactie ‘Tweede coronagolf’. 
Het was de derde meldactie over ‘Zorg in coronatijd’ sinds de 
uitbraak van de coronapandemie. Via een online vragenlijst, 
telefonisch en per mail konden mensen hun ervaringen delen met 
de gevolgen van de ‘tweede golf’ en de coronamaatregelen voor 
hun zorg en leven. 105 inwoners van de provincie deden dit, lees 
hier de opvallendste resultaten. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nachtzorg binnen de BTH-en 
Samen met VPTZ Nederland, stichting Fibula en een paar netwerk 
coördinatoren onderzoeken we hoe groot het knelpunt is van inzet 
van professionale zorg in de nacht als er geen aanspraak is op 
wijkverpleging. VPTZ Nederland doet dit door een inventarisatie bij 
al haar leden. In Groningen is samen met de coördinatoren van de 
BHT-en het vraagstuk in beeld gebracht en zal er een gesprek 
plaatsvinden tussen VPTZ Nederland, coördinator netwerken pz  
Groningen en Menzis. Half juni vindt een vervolggesprek plaats met 
VPTZ Nederland om de opbrengsten te beoordelen.  
 
 
Bestuurlijk overleg van 10 mei 
Tijdens het bestuurlijk overleg van 10 mei hebben bestuurders 
meegedacht over inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde 
zorgverlener. Een werkgroep gaat nu een eerste bijeenkomst 
organiseren voor alle in palliatieve zorg gespecialiseerde 
zorgverleners werkzaam in Groningen  met het doel 1) elkaar leren 
kennen en 2) een lerende community met elkaar bouwen. De 
bijeenkomst zal op 27 september plaatsvinden. 
 
 
Werkgroep PPTG en proactief zorgplan 
Dinsdag 18 mei heeft de werkgroep Proactief Zorgplan van het 
PPTG gesproken over de consequenties die het uniform invulformat 
van de landelijke leidraad ACP heeft voor het bestaande proactieve 
zorgplan. Met de komst van dit format is een deel van de vragen 
uit het proactief zorgplan al gesteld, waardoor bij gebruik van 
beide documenten dubbelwerk wordt gedaan. Nu zou je denken, 
pas het even aan, maar zo eenvoudig is dat niet. Zo heeft het jaren 
geduurd om het huidige proactief zorgplan geïmplementeerd te  

https://www.zorgbelang-groningen.nl/
https://www.sphv.nl/
https://www.sphv.nl/
https://zavie.nl/
https://www.sphv.nl/nieuws/resultaten-meldactie-ervaringen-met-tweede-coronagolf
https://www.sphv.nl/nieuws/resultaten-meldactie-ervaringen-met-tweede-coronagolf
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krijgen bij zorgverleners en ingebouwd te krijgen in de ECD’s. Dat 
wil en kan niet zomaar worden omgegooid, omdat met name in de  
overdracht van ziekenhuis naar huis/ hospice het proactief 
zorgplan veel rust en duidelijkheid creëert voor patiënt, naasten én 
zorgverleners.  
De uitdaging ligt hem in behoud van het proactief zorgplan met 

gebruikmaking van het nieuwe format.  

De afspraak is gemaakt dat de werkgroep de zomerperiode gaat 

gebruiken, mede door in gesprek te gaan met hun achterban en 

hun eigen PAT in de ziekenhuizen, om in september te komen met 

een aangepast proactief zorgplan, aanvullend op het uniforme 

invulformat van de landelijke leidraad ACP.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke informatie 

 
Scholing palliatieve zorg  
 Ga hier naar het overzicht van de netwerk scholingen. 
 
 
 
 
Mantelzorgbalans 
Op verzoek van het UMCG nogmaals aandacht voor de 
mantelzorgbalans. Het UMCG heeft in samenwerking met 
meerdere partijen een digitale tool ontwikkeld voor mantelzorgers 
die zorgen voor een naaste die ongeneeslijk ziek is. Deze tool, 
MantelzorgBalans, is gemaakt samen met mantelzorgers en 
(zorg)professionals en heeft als doel om mantelzorgers te helpen 
om (meer) balans te vinden in deze hectische tijd. 
MantelzorgBalans bestaat uit oefeningen, geeft informatie en biedt 
ruimte om herinneringen op te slaan, voor nu of voor later. 
MantelzorgBalans is gratis te gebruiken op balans.mantelzorg.nl. 
 
 
 
 

 
 

 

Landelijk onderwijsplatform gelanceerd 
Op 15 april lanceerden PZNL en O²PZ het landelijke 
Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. Daarmee wordt een belangrijke 
stap gezet in de richting van meer kennis van palliatieve zorg bij 
iedere zorgverlener – en uiteindelijk betere zorg voor de patiënt. 
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete 
handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te 
verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste 
overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg. Het is voor 
iedereen vrij toegankelijk en is te vinden op Palliaweb.nl. 

https://netwerkpalliatievezorg.nl/groningen/Zorgverleners/Scholingen
https://balans.mantelzorg.nl/
https://balans.mantelzorg.nl/
https://netwerkpalliatievezorg.us17.list-manage.com/track/click?u=139d03409a2d2cf198c7f8440&id=6aa0da5420&e=c9b3e80a68
https://netwerkpalliatievezorg.us17.list-manage.com/track/click?u=139d03409a2d2cf198c7f8440&id=149bd30b23&e=c9b3e80a68
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Folder voor mantelzorgers 
Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is? is het Pal voor u-
themaboekje over mantelzorg voor mensen in de laatste 
levensfase. In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mensen 
gemiddeld 25 uur per week voor iemand in de palliatieve fase, die 
begint zodra duidelijk wordt dat de ziekte ongeneeslijk is en 
iemand niet meer beter kan worden. Wat is er allemaal te doen? 
Wat heb je nodig? Hoe hou je het vol? Deze en andere 
onderwerpen komen aan bod in dit themaboekje, inclusief handige 
tips en nuttige adressen.  
Als netwerk kunnen we de boekjes bestellen tegen een 
gereduceerd tarief van € 2,45 per stuk (excl. Btw).  
 
 

 

Lessen uit gesprekken over leven en dood 
Bevindingen uit voorlichtingsbijeenkomsten en uit onderzoek over 
palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. 
Quote: ‘Eerlijk gezegd had ik nog nooit van een hospice gehoord. Je 
denkt er gewoon niet over na. Zeker als het nog niet is 
voorgekomen bij iemand.’ 
Klik hier om de handreiking te downloaden. 
 

 

https://www.pharos.nl/kennisbank/lessen-uit-gesprekken-over-leven-en-dood/

