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Voorwoord 
 

Voor iedereen was 2020 een bewogen en onwerkelijk jaar, zo ook voor het Netwerk Palliatieve Zorg regio 

Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen (hierna Netwerk Palliatieve Zorg of Netwerk). Uiteraard vanwege 

corona en de bijbehorende maatregelen, die ons allen nog steeds bezig houden. Fysieke bijeenkomsten 

konden niet langer doorgaan, zorgverleners stonden enorm onder druk en patiënten hebben een tijdlang 

geen beroep op ons durven doen. Na de eerste golf, zomer 2020, trok alles weer aan. Een nieuwe piek 

aanvragen voor onze Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen volgde en ook tijdens de tweede golf werd er 

veel beroep op hen gedaan. Met maar liefst 212 patiënten in zorg in heel 2020 hadden zij het drukker dan 

ooit. In hoofdstuk 2 leest u meer over de stijging die wij zien in de patiëntenzorg. 

 

Als Netwerk hebben we veel moeten improviseren, niet alleen vanwege corona maar ook vanwege diverse 

personele wisselingen. We zijn trots op ons team die dit allemaal heeft opgevangen en ondanks alles hebben 

we in 2020 veel kunnen doen.  In dit jaarverslag leest u over onze organisatie en al onze activiteiten van het 

Netwerk Palliatieve Zorg in 2020. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Namens het gehele team en bestuur,  

 

Marjolein van Oosterbaan en Ninke Schrier 

Netwerkcoördinator en Projectcoördinator 
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1. Organisatie  

Over het Netwerk 
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg  is de spil in de palliatieve zorg in de regio. Of er nu een vraag ligt op lichamelijk, 

psychisch, sociaal, spiritueel of op organisatorisch gebied: wij wijzen u de weg, bieden begeleiding of brengen 

u in contact met netwerkleden die van betekenis kunnen zijn.  In Nederland zijn 66 Netwerken Palliatieve 

Zorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden van zorg- instellingen en zorgverleners met als doel de 

palliatieve zorg  vanuit gezamenlijke activiteiten te verbeteren. Zij worden gecoördineerd door een 

Netwerkcoördinator en gefinancierd door het ministerie van VWS. 

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen is actief in de volgende 

gemeenten: Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen. Als 

Netwerk ondersteunen we mensen bij het maken van keuzes rondom leven en dood. We brengen patiënten 

en hun naasten in contact met de juiste zorgverleners. Voor professionals bieden we onder andere 

consultaties, scholingen en casuïstiekbesprekingen. 

Team 
 

Coördinatie en ondersteuning: 

 Mw. Jolanda van Rijckevorsel, Netwerkcoördinator (tot 1 juni 2020) 

 Mw. Ans van Eekeren, secretaresse (tot 1 april 2020) 

 Mw. Christine Caniels-Boers, secretaresse (vanaf 1 mei 2020) 

 Mw. Ninke Schrier, projectcoördinator geestelijke verzorging (heel 2020) en waarnemend 

Netwerkcoördinator (vanaf 1 juni 2020) 

Consultatief Palliatief Team 

 Mw. Esther Mulders, Palliatief verpleegkundige, TWB Thuiszorg met Aandacht 

 Mw. Chantal Bogers, Palliatief verpleegkundige, stichting Groenhuysen 

 Mw. Ursula van Hoof, Palliatief verpleegkundige, stichting tanteLouise  

 Mw. Liesbeth van Beek , Palliatief verpleegkundige, TWB Thuiszorg met Aandacht (per 1 aug. 2020) 

 Dhr. Ronald van Nordennen, Specialist ouderengeneeskunde, stichting Groenhuysen 

 Mw. Antoinette van der Heijden, Specialist ouderengeneeskunde, stichting tanteLouise 

 Mw. Lisette Birkhoff, Specialist ouderengeneeskunde, stichting Groenhuysen 

 Mw. Annique Loukes, Huisarts en kaderarts palliatieve zorg 

 Mw. Yvonne van Trier, Huisarts en kaderarts palliatieve zorg (per 1 januari 2020) 
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Dagelijks Bestuur (DB) 
 

Het  Dagelijks Bestuur (DB) is o.a. verantwoordelijk voor het bewaken van de doelstellingen van het Netwerk 

Palliatieve Zorg, de financiën, de vaststelling van het jaarplan en de samenwerkingsovereenkomst. De 

dagelijkse leiding is in handen van de Netwerkcoördinator. Het DB is in 2020 zes keer bij elkaar gekomen. De 

samenstelling van het DB is in 2020 onveranderd:  

Voorzitter:   mw. Bianka Vastenhout-Mennema, Raad van bestuur, Bravis ziekenhuis 

Penningmeester: mw. Mirjam Mijnsbergen, Manager specialistische zorg, TWB Thuiszorg met Aandacht 

Leden:   mw. Annique Loukes, Huisarts en kaderarts palliatieve zorg 

   mw. Korrie de Koning, Manager zorg thuis, Allévo     

   dhr. Jan-Kees van Wijnen, Directeur zorg & behandeling, stichting tanteLouise 

   dhr. Ronald van Nordennen, Specialist ouderengeneeskunde, stichting Groenhuysen 

Per 1 december 2020 heeft mw. Korrie de Koning haar taak als bestuurslid van het Netwerk neergelegd 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wij danken haar zeer voor haar inzet.  

Aangesloten organisaties 
 

De volgende organisaties waren in 2020 lid van het Netwerk Palliatieve Zorg: Allerzorg, Allévo, Anna voor 

Zorg, Attenza, Bravis Ziekenhuis, Buurtzorg, GGZ-WNB, Groenhuysen, Huisartsenkring,  Inloophuis Het Getij, 

Inloophuis De Rose-Linde, Privazorg, SDW, S&L, st. Elisabeth, Schutse Zorg, Surplus, SVRZ, tanteLouise, VPTZ, 

Thuiszorg Ons Thuis, TWB Thuiszorg met Aandacht, Zorgbelang. 

Klankbord  
 

Alle organisaties die lid zijn van het Netwerk Palliatieve Zorg, zijn vertegenwoordigd in de Klankbordgroep. 

De Klankbordgroep is in 2020 drie keer samengekomen. Naast regionale en landelijke ontwikkelingen wordt 

iedere bijeenkomst een inhoudelijk thema besproken. Onderwerpen die in 2020 aan bod zijn gekomen: 

geestelijke verzorging, palliatieve zorg in verpleeghuizen en de zelfevaluatie.  

Bestuurdersbijeenkomst 
 

November 2020  hebben wij voor het eerst sinds vele jaren weer een bestuurdersbijeenkomst georganiseerd. 

Hiervoor zijn zowel klankbordleden als alle bestuurders van onze aangesloten organisaties uitgenodigd. 

Tijdens deze interactieve digitale bijeenkomst hebben wij aanwezigen (opnieuw) kennis laten maken met het 

Netwerk Palliatieve Zorg. We hebben opgehaald waar onze leden het meest behoefte aan hebben en dit als 

input gebruikt voor ons Jaarplan 2021. Daarnaast zijn we in gesprek geweest over het instrument 

Zelfevaluatie. Het was een goedbezochte en zeer gewaarde bijeenkomst, die vanaf nu jaarlijks herhaald zal 

worden.  
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2. Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen 
 

Om een ongeneeslijk zieke patiënt te helpen met alle vragen en met alles wat er op hem/haar en zijn naasten  

afkomt, zijn er bij het Netwerk vier Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen (TPV) actief. Zij zijn 

gespecialiseerd in begeleiding als genezing niet meer mogelijk is. De TPV kan worden ingeschakeld door de 

patiënt of zijn naaste zelf. Maar ook de huisarts, de specialist of verpleegkundige kan dit doen. Als de patiënt  

gebruik wilt maken van de hulp van de TPV, dan maakt zij een afspraak bij de patiënt  thuis. Tijdens dit 

gesprek worden zijn/haar wensen en behoeften besproken. De verpleegkundige bespreekt met patiënt en  

naasten welke vervolgstappen er gezet worden. Zij onderhoudt hierover ook contact met de huisarts en 

andere betrokken zorgverleners. 

Naast patiëntenzorg nemen de TPV-ers deel aan het Consultatief Palliatief Team, geven diverse scholingen 

en werken mee aan diverse projecten en werkgroepen. 

Patiëntenzorg 
 

We hebben in 2020 – ondanks corona – een stijging gezien in het aantal hulpvragen voor de TPV-ers. Niet 

alleen is het aantal patiënten in zorg toegenomen, patiënten blijven ook langer in zorg. Dit betekent onder 

andere dat de TPV beter gevonden wordt door zorgverleners en daarnaast ook eerder in het palliatieve 

traject wordt ingeschakeld. Dit zorgt er onder andere voor dat zorg eerder en beter afgestemd kan worden 

op de wensen van de patiënt en diens naasten, wat een goede ontwikkeling is. 

 

Verwijzers 
 

De meeste verwijzingen komen uit het Bravis Ziekenhuis (54%) en dan met name uit het Oncologie Centrum. 

Onderstaande grafiek wijst uit dat ook andere zorgverleners ons weten te vinden.  
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3. Consultatief Palliatief Team 
 

Het CPT bestaat uit vier Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen (TPV),  twee huisartsen, drie specialisten 

ouderengeneeskunde en de Netwerkcoördinator. Professionals, met name verpleegkundigen en huisartsen, 

raadplegen de consulenten voor vragen rondom een palliatieve en/of terminale patiënt. De vragen zijn 

vooral gericht op organisatie van zorg, symptoombestrijding en vragen over de toepassing van palliatieve 

sedatie. In 2020 zijn er in het registratiesysteem PRADO 141 consulten geregistreerd. Het CPT is in 2020 vier 

keer bij elkaar geweest voor werkoverleg en casuïstiekbespreking.  

PaTz 
 

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en is een multidisciplinaire overlegvorm. PaTz-groepen hebben als doel 

de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te 

verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. In 2020 zijn er in deze netwerkregio 

zeven PaTz-groepen actief. Aan iedere PaTz-groep nemen twee CPT-leden deel: een verpleegkundig consult 

en een medisch consulent. Iedere PaTz-groep komt jaarlijks normaal gesproken 4 tot 6 keer samen. Door de 

coronamaatregelen en de druk op de (huisartsen)zorg was dit in 2020 minder dan gebruikelijk. Gelukkig 

weten de professionals elkaar goed te vinden en een aantal PaTz-groepen zijn digitaal verder gegaan.  
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4. Projecten en werkgroepen 

Geestelijke Verzorging in de Eerstelijn 
 

Sinds 1 januari 2019 is een subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  

van kracht om de inzet van geestelijk verzorgers in de eerstelijn (thuissituatie) mogelijk te maken. De 

minister heeft ervoor gekozen om de subsidie in 2019 en 2020 te laten lopen via de Netwerken Palliatieve 

Zorg. In februari 2020 is het Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen formeel van start gegaan 

met het symposium ‘Zinvol Thuis’. Ondanks – of misschien juist wel dankzij – corona is er in 2020 veel inzet  

geweest van geestelijk verzorgers.  Meer informatie over dit project is terug te vinden in het 

“Verantwoordingsverslag Geestelijke Verzorging in de Eerstelijn 2020”. Het project geestelijke verzorging zal 

in 2021 doorgaan en inzetten op versteviging van de organisatie en uitbreiden van communicatie en aanbod.  

Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg (TSPZ) 
 

Het in 2017 gestarte project Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg heeft als uiteindelijke doel om 

de zorg voor de cliënt en zijn of haar naasten te verbeteren, door tijdig informele/complementaire zorg in te 

zetten. Hiertoe is het belangrijk dat reguliere en informele zorg elkaar weten te vinden. Het project is begin 

2020 afgerond en heeft een overzicht opgeleverd van de informele zorg in de regio voor cliënten in de 

palliatieve fase van de ziekte en hun mantelzorgers. Dit interactieve en mooi vormgegeven document is terug 

te vinden op onze website: https://netwerkpalliatievezorg.nl/rbt/Zorgverleners/Informele-palliatieve-zorg.   

Koppelbedden (Roparun) 
 

Roparun is een goede doelen stichting met de missie ‘leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 

meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Een van de goede doelen zijn de “Koppelbedden”. Dit zijn 

zogenaamde aanhaakbedden waardoor het mogelijk is om bij elkaar te zijn en samen het bed te delen zelfs 

al iemand erg ziek of in de laatste fase van het leven is. In 2020 zijn er in totaal 14 Koppelbedden geleverd 

aan Bravis ziekenhuis, tanteLouise, Groenhuysen, St. Elisabeth, SVRZ en Schutse Zorg. Wij danken Roparun 

van harte voor deze donatie!   

B-learning 
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg geeft jaarlijks verschillende scholingen. Om deze scholingen 

toekomstbestendig en meer van deze tijd te maken, is in 2020 een traject gestart om de leervorm aan te 

passen naar een Blended-learning vorm (B-learning). Deze leervorm houdt in dat een gedeelte van de 

scholing digitaal te volgen is, en een gedeelte klassikaal. Er is gekozen voor aanbieder Noordhoff en eind 

2020 is begonnen met het inrichten van de digitale leeromgeving. Begin 2021 zal de Basisscholing 

https://netwerkpalliatievezorg.nl/rbt/Zorgverleners/Informele-palliatieve-zorg
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Palliatieve Zorg aangeboden worden volgens de nieuwe B-learning methode, vervolgens zal gekeken 

worden welke scholingen nog meer op deze wijze aangeboden kunnen worden.  

Netwerkgovernance 
 

“Inzicht in netwerkgovernance” is een project van Fibula en PZNL waar wij als regionaal Netwerk aan mee 

hebben gedaan. Het omvat het invullen van een vragenlijst, gericht op inzicht krijgen in de huidige stand van 

zaken rondom governance en de invloed die deze governance heeft op de doelrealisatie van een Netwerk. 

De resultaten van deze vragenlijst hebben ons als Netwerk veel inzicht gegeven in onze sterke en mindere 

sterke punten wat governance betreft. Zo mogen wij trots zijn op betrokken bestuurders, managers en 

zorgprofessionals in deze regio en onze manier van samenwerking. De aandachtpunten, met name op het 

gebied van de P&C cyclus, nemen we mee in de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan, welke in 2021 

gemaakt zal worden.  

Zelfevaluatie palliatieve zorg 
 

De zelfevaluatie palliatieve zorg is een instrument wat ontwikkeld is om het aanbod en de organisatie van de 

palliatieve zorg in een zorgorganisatie inzichtelijk te maken en te werken aan verbetering, aan de hand van 

het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Het doel van de zelfevaluatie is inzichtelijk te maken waar de organisatie 

als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften 

van de patiënt en diens naasten. Het Netwerk heeft als streven om organisaties binnen haar regio de 

zelfevaluatie te laten uitvoeren en hierin ondersteuning te bieden. Met de uitkomsten van de zelfevaluaties 

kan het Netwerk overkoepelende knelpunten oppakken, voor gestructureerde verbetering van de palliatieve 

zorg. Vanwege corona hebben echter vrijwel alle organisaties die van plan waren de zelfevaluatie in 2020 te 

doen, dit noodgedwongen moeten uitstellen naar 2021. Als Netwerk nemen wij dit project dan ook mee naar 

2021.  

Werkgroep Paramedici  
 

De Werkgroep Paramedici bestaat uit vier enthousiaste paramedici die zich bezig houden met het bekend 

maken van wat paramedici kunnen betekenen in de palliatieve zorg. Dit doen zij onder andere door een 

bijdrage te geven aan de Basisscholing Palliatieve Zorg, waar casuïstiek besproken wordt. Ook hebben zij een 

reader ontwikkeld met daarin een overzicht van de paramedische disciplines, met daarbij de toegevoegde 

waarde in de palliatieve zorg. In 2020 hebben zij de reader en hun bijdrage aan de scholing herzien en up-to-

date gemaakt.  
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5. Themabijeenkomsten 

Samenwerking regionale hospices 
 

In augustus 2020 heeft het Netwerk voor het eerst sinds drie jaar samen met het Netwerk Palliatieve Zorg 

Stadsgewest Breda een regionaal hospiceoverleg georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst, bijgewoond door 

artsen en leidinggevenden van de hospices in de regio’s Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen en Breda, 

waren lezingen over demografische onderzoeksgegevens m.b.t. vrije bedden en over samenwerking 

hospicezorg en onderzoek. Vervolgens is er gebrainstormd over regionale samenwerking, dit zal verder 

invulling krijgen in 2021.  

Regionale Casuïstiek  
 

Op 9 september 2020 heeft het Netwerk Palliatieve Zorg in samenwerking met het Dementienetwerk de 

jaarlijkse regionale casuïstiekbespreking georganiseerd. Het thema dit jaar was “Euthanasie bij dementie – 

dilemma’s uit de praktijk”. Na een uiteenzetting over de huidige wet- en regelgeving gaven andere 

specialisten uit het vakgebied presentaties aan de hand van casuïstiek. De digitale bijeenkomst is zeer goed 

bezocht en uit de reacties bleek dat er veel behoefte is aan kennis over dit thema. 

Café Doodgewoon 
 

Op 23 januari 2020 is er een Café Doodgewoon bijeenkomst geweest met als onderwerp “Een voltooid leven, 

roman over een doorleefd afscheid”. De doelstelling van deze bijeenkomst is om vrijwilligers en 

professionele zorgverleners werkzaam  in de palliatieve zorg met elkaar in contact brengen, om de 

samenwerking te bevorderen en om zo optimaal mogelijke zorg te verlenen aan de palliatieve zorgvrager in 

de regio. Aan de hand van de georganiseerde thema-avonden worden ervaringen en informatie uitgewisseld.  

De palliatieve zorgvrager en zijn naasten staan hierbij steeds centraal. De bijeenkomsten zijn in 

samenwerking met  VPTZ West Brabant & Tholen ( Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) opgezet. Informatie 

over Café Doodgewoon is te vinden op de webpagina: www.doodgewoonwestbrant.nl. Vanwege de 

coronamaatregelen konden er in de loop van 2020 helaas geen nieuwe bijeenkomsten van Café 

Doodgewoon plaatsvinden.  

Studiemiddag 
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert jaarlijks rondom de internationale dag van de palliatieve zorg een 

studiemiddag. Zo ook op 10 november 2020. Dit jaar was het onderwerp “Ruimte & richting in coronatijd – 

Zorg voor de zorgenden”, over dilemma’s die zorgverleners tegenkomen in coronatijd. Doordat de druk op 

de zorg hoog is, is deze digitale studiemiddag minder goed bezocht dan gebruikelijk. Dat gaf echter de ruimte 

om echt met de deelnemers in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.   

http://www.doodgewoonwestbrant.nl/
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6. Scholingen 
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt diverse scholing aan op het gebied van onder meer basiskennis palliatieve 

zorg, transmurale samenwerking, communicatie en attitude, zorg voor de zorgenden en 

symptoombestrijding. Het verzorgen van diverse vormen van deskundigheidsbevordering levert een 

belangrijke bijdrage aan het behalen van het doel van het Netwerk: het verbeteren van de palliatieve zorg in 

de regio. 

Door de coronamaatregelen en de druk op de zorg, hebben veel scholingen helaas geen doorgang kunnen. 

Desondanks hebben ruim 200 medewerkers verschillende scholingen gevolgd, die door de deelnemers 

positief beoordeeld zijn. De docenten en workshopleiders zijn allen consulenten palliatieve zorg, dan wel 

zorgverleners die veel werken met palliatieve patiënten.  

Scholing Aantal 
gegeven 

Dagdelen Aantal 
deelnemers 

Waardering 

Basisscholing palliatieve zorg niveau 3-5 2 4 32 8,3 

Basisscholing palliatieve zorg niveau 2 1 2 15 9,2 

Palliatieve Sedatie 2 1 22 8,7 

Verdieping psychosociale zorg 0 1 - - 

Verdieping dementie 0 1 - - 

Spiritualiteit in de palliatieve fase 1 2 8 8,9 

Kracht van rituelen in de palliatieve zorg 1 1 4 8,3 

Regionale casuïstiekbespreking 1 1 113 8,1 

Studiemiddag 1 1 25 7,4 

7. Communicatie 
 

De nieuwsbrief van het Netwerk is in 2020 drie keer verschenen. Iedere nieuwsbrief wordt naar ruim 400 

geïnteresseerden verzonden. Daarnaast is het tijdschrift ‘Pal voor U’ verspreid via de netwerkpartners. Het 

magazine belicht uiteenlopende onderwerpen waar patiënten, hun partner, vrienden en familie mee te 

maken krijgen bij een ongeneeslijke ziekte. Ook dit jaar is er een regionaal katern toegevoegd, met daarin 

een overzicht van het regionale aanbod aan palliatieve zorg. 

8. Meer informatie en colofon 
 

Heeft u vragen over dit jaarverslag of wilt u meer weten over de activiteiten van het Netwerk? Neem dan 

contact met ons op of neem een kijkje op onze website.  
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Netwerk Palliatieve Zorg 

regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen 

p/a Bravis Ziekenhuis 

Postbus 999  

4700 AZ ROOSENDAAL 

Bezoekadres: 

Boerhaaveplein 1 

4624 VT Bergen op Zoom  

Netwerkcoördinator:  

Telefoon: 088-706 7126 

E-mail: me.janssen@bravis .nl 

Secretariaat 

Telefoon: 088-706 7114 

E-mail: secretariaatNPZ@bravis.nl 

Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen /  Consultatief Palliatief Team 

Telefoon: 06-43237150 

E-mail: palliatievezorg@bravis.nl  

Website: 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/rbt 

 Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom & Tholen 
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