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De basis van de TAPA$-initiatieven ligt in de 

totstandkoming van een vorm van transmurale 

samenwerking in de palliatieve zorg. 

Samenwerken is een werkwoord en als zodanig is 

samenwerking een opeenvolging van activiteiten. 

Deze activiteiten zijn helpend in de 

totstandkoming van de samenwerking voor 

betere kwaliteit van palliatieve zorg. Op basis van 

ervaringen van de zeven TAPA$-initiatieven en 

ervaringen van andere vormen van zorg* zijn de 

volgende tips en adviezen geformuleerd: 

 
Gedeelde ambitie en doelstelling 
Formuleer een betekenisvolle gedeelde ambitie 

die kansen, problemen en uitdagingen beschrijft 

die de partners samen willen oplossen; 

 

 Stel samen de vraag: bereiken we samen 

meer dan ieder voor zich; 

 Voorkom spraakverwarring en 

schijnsamenwerking door de ambitie 

eenduidig en helder te formuleren en uit te 

spreken; 

 Beschrijf wat partners er individueel en 

gezamenlijk beter van worden (in termen 

van tijd, geld en kennis); 

 Creëer commitment, leg de gemaakte 

afspraken bijvoorbeeld vast in een 

intentieovereenkomst. 

 

Respecteer elkaars belangen in de 

oplossingsrichtingen die je in de samenwerking 

met elkaar bedenkt; 

 

 Hou steeds de belangen van de patiënt en 

naasten voor ogen, daarmee stel je de 

collectieve belangen steeds centraal; 

 Creëer met elkaar de ruimte om met 

respect en oprechte interesse de 

maatschappelijke-/collectieve-, 

organisatie- en individuele belangen van 

elke partner te benoemen en te bespreken; 

 Blijf met elkaar in gesprek over de 

individuele belangen , daarmee kun je een 

permanente staat van onderhandeling 

tussen de partners voorkomen 

Vertrouwen in elkaar 
Werk in vertrouwen met elkaar in een team vanuit 

de betrokken organisaties met verbindend 

leiderschap bij alle deelnemers: 

 

 Aan vertrouwen kun je werken en je kunt 

het ook organiseren, bijvoorbeeld door tijd 

te nemen voor het delen van 

gemeenschappelijke ervaringen of 

momenten te organiseren om de 

persoonlijke relatie tussen deelnemers te 

versterken; 

 Heb aandacht voor de teamsamenstelling 

en het bespreken van verschillen in 

belangen; 

 Het aanstellen van een projectleider die 

een onafhankelijke positie heeft,  is 

essentieel; 

 Deze projectleider draagt zorg voor de 

uitvoering van het project én heeft oog 

voor de samenwerking tussen de partijen. 

 

Toepassing Kwaliteitskader palliatieve zorg 

Nederland.  
Werk met elkaar uit hoe je samen het 

kwaliteitskader toepast: 

 
 Zorg voor een gedeeld beeld bij aanvang 

van een project door bijvoorbeeld een 

knelpunteninventarisatie of een 

zelfevaluatie palliatieve zorg; 

 Hanteer een duidelijk proces voor 

markering, wees hierbij helder wie markeert 

en wanneer én maak hierover afspraken 

voor het project; 

 Zorg voor een eenduidige definitie van 

begrippen als centrale zorgverlener, 

specialist palliatieve zorg, transmurale zorg 

en transmuraal team.   

 Zorg dat er helderheid en duidelijkheid is 

over welke functionaris voor welke 

activiteiten ingezet kan worden in de regio; 

 Beschrijf duidelijk de taken, de rollen en de 

manier waarop zij samenwerken van zowel 

de generalist als de specialist; 

 Omschrijf de meerwaarde van de 

specialist. Benadruk de toegevoegde 

waarde van het verlenen specialistische 
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consultatie, deskundigheidsbevordering en 

ondersteuning aan andere 

(zorg)professionals door een specialist.  

 Beschrijf heel concreet welke zorg wordt 

verleend, breng bijvoorbeeld het zorgpad 

in kaart. 

 

Governance afspraken  

Organiseer de samenwerking om de gezamenlijke 

ambitie te realiseren: 

 

 Zoek een gezamenlijke besturing en 

structuur van de samenwerking die past bij 

de uitvoering van de samenwerking: dit 

betekent dat niet automatisch de werkwijze 

van een deelnemende organisatie wordt 

overgenomen, maar ook echt bekeken 

wordt op de bruikbaarheid voor het 

realiseren van de voorliggende ambitie; 

 Sluit aan bij bestaande regionale structuren 

als dat kan en kijk daarbij goed naar de 

context van de regio; 

 Maak samenwerkingsafspraken over de 

muren van de diverse zorgaanbieders 

heen; 

 Leg deze samenwerkingsafspraken vast in 

een samenwerkingsovereenkomst; 

 Hanteer een PDCA-cyclus, waarbij 
monitoring van het initiatief, het borgen van 
de resultaten en continue aandacht voor 
implementatie aanwezig is. 

 

Na deze fase van verkennen en delen van de 

samenwerking kan het proces om te komen tot 

de inkoop ten dienste van de verbetering van de 

kwaliteit van zorg die wordt beoogd, starten.

Achtergrond 

Deze factsheet is onderdeel van de TAPA$ toolkit 
‘Bekostiging van transmurale palliatieve zorg’. 
Deze toolkit is ontwikkeld door de Werkgroep 
Bekostiging van het project TrAnsmurale 
PAlliatieve zorg met passende beko$tiging 
(TAPA$). 

 

TAPA$ beoogt: 

 inzichtelijk te maken wat de kwaliteit is in 

zeven initiatieven in transmurale palliatieve 

zorg 

 welke basiselementen zij gebruiken om 

deze kwaliteit te bereiken 

 hiervoor passende bekostiging te 

ontwikkelen. 

 

De Werkgroep Bekostiging bestaat uit 

afgevaardigden met financiële achtergrond uit 

elk van de zeven initiatieven die deelnemen aan 

het project. Daarnaast zijn de NZa en ZN 

structureel vertegenwoordigd in de werkgroep. 

PZNL faciliteert. De initiatieven maken in de eigen 

regio met hun zorgverzekeraars afspraken over de 

inkoop van transmurale palliatieve zorg. 

Gedurende dit proces hebben de initiatieven hun 

ervaringen uitgewisseld in de werkgroep. De 

toolkit is opgesteld op basis van die ervaringen. 

 

Initiatieven buiten TAPA$ kunnen de verschillende 

onderdelen gebruiken in hun inkoopproces. Zij 

kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar de 

verschillende onderdelen zijn wel onlosmakelijk 

met elkaar verbonden en dienen altijd in 

samenhang geïnterpreteerd te worden. 

 

Meer info? 

Mail Chantal Pereira, projectleider TAPA$, via 

c.pereira@iknl.nl. 
 

 
 

https://palliaweb.nl/publicaties/toolkit-tapas-bekostiging-palliatieve-zorg
https://palliaweb.nl/publicaties/toolkit-tapas-bekostiging-palliatieve-zorg
https://www.palliaweb.nl/beleid/tapa$/tapa$
https://www.palliaweb.nl/beleid/tapa$/tapa$
https://www.palliaweb.nl/beleid/tapa$/tapa$
https://www.palliaweb.nl/beleid/tapa$/tapa$
https://www.palliaweb.nl/beleid/tapa$/tapa$
https://www.palliaweb.nl/beleid/tapa$/tapa$
mailto:c.pereira@iknl.nl

	TAPA$ Factsheet
	Tips inrichting transmurale palliatieve zorg

