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Inleiding 

Voor u ligt het eerste gezamenlijke Jaarplan van de drie Achterhoekse Netwerken Palliatieve Zorg. Het bundelen van de jaarplannen is 

een gevolg van de samenwerking die sinds september 2015 formeel werd bekrachtigd in de vorm van een gezamenlijk visiedocument, 
dat door alle aangesloten organisaties werd ondertekend. De gezamenlijke missie van de netwerken palliatieve zorg luidt: Het vormen 

van een sterk continuüm van vertrouwen voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, hun naasten, de vrijwilligers en de 

professionals die de zorg verlenen. De onderliggende (organisatorische) waarden die nodig zijn voor dit vertrouwen zijn: 

• De patiënt is het centrum van ons handelen 

• Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruit zien 
• Wij werken vanuit wederzijds respect continu aan uitstekende onderlinge verbindingen 

• Wij organiseren regionaal; behoud van menselijke maat en slagkracht 
• Wij organiseren deskundigheid en houden de balans tussen state of the art kennis en werkend pragmatisme 

Om vanuit deze missie te komen tot een bovenregionaal verbeterprogramma palliatieve zorg is een Programmaraad ingesteld, met 
afgevaardigde gespecialiseerde professionals uit de drie netwerken. De programmaraad heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met 

het opstellen van een Zorgpad Palliatieve Zorg, omdat er behoefte was aan een kader waarin we omschrijven welke stappen een patiënt 
doorloopt en hoe we kunnen zorgen dat deze keten goed sluitend is. Dit sluit aan bij het op 3 oktober 2017 uitgebrachte  kwaliteitskader 

palliatieve zorg., een landelijk richting gevend kader dat beschrijft wat we verstaan onder ‘goede palliatieve zorg’. Binnen deze kaders 
blijven de netwerken regionaal functioneren om te werken aan concrete verbeteringen. Dit past binnen de visie van VWS, wat blijkt uit 

het feit dat in 2017 de subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg is verbeterd en verlengd tot en met 2020.  

De netwerkcoördinatoren behartigen het regionale belang, stemmen taken lokaal op elkaar af, zorgen voor verbindingen en maken 

deskundigheidsbevordering mogelijk. De handreiking minimale eisen netwerk palliatieve zorg is de leidraad. Daarnaast zorgen de 
netwerkcoördinatoren voor de verbinding met het Consortium PalZO, waarbij 11 netwerken zijn aangesloten. Het Consortium kan door 

middel van projecten aanspraak maken op middelen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve 
Zorg. Dit loopt via ZonMw. Vanuit de Achterhoek is meegedacht met de subsidieaanvraag ‘EMPATIE’ (EMpowering PATIËnt en naaste). 

Subsidie hiervoor is toegekend in december 2017, dit is een project dat vier jaar gaat lopen. Bovenregionale samenwerking en duurzame 
samenhang tussen praktijk, onderzoek en onderwijs zijn de pijlers van de 7 Consortia in ons land. 
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1. Omvang van de Netwerken 

Het werkgebied van de regio Oost Achterhoek bestaat uit de plaatsen Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede, Groenlo, Winterswijk, Aalten, 

Lichtenvoorde (Brengwal) en omliggende dorpen, gelegen in de gemeenten Winterswijk, Berkelland, Aalten en Oost-Gelre. Dit gebied 
heeft  ca. 140.000 inwoners. 

Het werkgebied van het Netwerk West-Achterhoek bestaat uit de plaatsen Dinxperlo, Bronckhorst (Hengelo (Gld), Zelhem en 

Hummelo/Keppel), Montferland (’s Heerenberg, Bergh, Stokkum, Lengel, Azewijn, Zeddam, Vethuizen, Braamt, Kilder, Beek, Loerbeek), 
Gemeente Doetinchem (geheel) en geheel Gemeente Oude IJsselstreek. Dit gebied heeft ca. 142.700 inwoners. 

Het werkgebied van het Netwerk regio Zutphen bestaat uit de gemeenten Bronckhorst (alleen Vorden), Brummen, Lochem een gedeelte 
van Voorst en Zutphen. Dit gebied heeft ca. 132.000 inwoners. 

 

 

 

2. Toelichting bij het activiteitenplan 

Hieronder staan de activiteiten per netwerk gerangschikt. Sommige activiteiten vinden in samenhang en samenwerking met elkaar 
plaats, andere uitsluitend binnen één netwerk.  

Speerpunten voor 2018 zijn:    

1. Het door ontwikkelen van het Transmuraal Palliatief Zorgpad. Kernwoorden hierbij zijn markering, signalering, samenwerking 
en levenseinde gesprekken. In onderstaande activiteiten hebben deze een duidelijke plaats. 

2. (West en Oost-Achterhoek): deelname in het project EMPATIE, ofwel EMpowering PATIEnt en naaste met COPD en hartfalen 
Dit project loopt door t/m 2020. 
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1. Implementatie van kwaliteitsinstrumenten 

onderwerp doel acties wie wanneer 

Project ‘signalering in de 

palliatieve fase’ 

Kwaliteitsverbetering in de palliatieve fase, door 

middel van betere signalering 

• Onderzoeken mogelijkheden om Signaleringsset 

digitaal te koppelen aan elektronisch 

verpleegkundig dossier, evt subsidieaanvraag in 

samenwerking consortium PalZO.. 

• Gebruik set in mdo’s en consultatie  

• Inzet middelen die beschikbaar zijn (o.a. e-

learning Graafschap College) 

 

West                               

NWC  

Azora, De Gouden Leeuw 

Groep, Sensire  

gestart in 2015, 

loopt door  

  implementatie                                        

aandachtsvelder/ambassadeursrol  

train- de- trainers scholen                                 

Oost                                  

Livio, Sensire, Careaz, 

Buurtzorg, SKB 

gestart in 2016, 

loopt door  

  Bijscholing en coaching ambassadeurs. Regio Zutphen gestart in 2013, 

loopt door 

 

2. deskundigheidsbevordering 

onderwerp doel acties wie wanneer 

Werkgroep 

deskundigheidsbevordering 

Iedere palliatieve patiënt (en naaste) is verzekerd van 

optimale palliatieve zorg ongeacht verblijfplaats; 

professionals kennen de richtlijnen en maken gebruik 

van elkaars ervaring. 

twee keer geaccrediteerde scholing verpleegk.                                                                       

twee keer geaccrediteerde scholing verzorgenden                                                                

vrijwilligers zijn welkom als het thema past                

STEM scholing faciliteren 

Oost  werkgroep en NWC doorlopend 
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  Eén keer geaccrediteerde scholing verpleegk 

Eén keer geaccrediteerde scholing verzorgenden 

vrijwilligers zijn welkom als het thema past                

STEM scholing faciliteren 

West werkgroep doorlopend 

  Twee keer geaccrediteerde scholing voor 

verpleegkundigen en verzorgenden. Vrijwilligers zijn 

welkom als het thema past.  

Regio Zutphen werkgroep doorlopend 

Palliatieve zorg voor mensen 

met dementie 

 

Verbetering van palliatieve zorg aan mensen met 

dementie 

 

Ontwikkelen van een zelftoetsingsinstrument voor 

basiskennis dementie en palliatieve zorg. 

Elke deelnemende organisatie heeft een plan hoe dit 

wordt ingevoerd. 

Oost-West          

werkgroep: NWC , 

dementienetwerk Oost, 

netwerk kwetsbare 

ouderen West, Sensire,  

Groot Gelre thuiszorg,                           

Gestart in 2016, 

loopt door in 2018 

Onderwijsaanbod niveau 2-6 Palliatieve zorg zichtbare plaats geven in het onderwijs- 

aanbod. In breed samenwerkingsverband (Oost 

Nederland)  

In kaart brengen onderwijsaanbod 

Pall. Zorg plaats geven in initieel onderwijs 

Zn. Ontwikkelen ontbrekend  onderwijsaanbod 

 

Oost-West-regio Zutphen                  

regionale werkgroep, ROC 

van Twente, Saxion, 

Windesheim, Netwerken 

PZ Oost, West, regio 

Zutphen, Salland, Twente, 

Oost-Veluwe 

Gestart in 2016, 

loopt door in 2018 

 

 

3. PR en communicatie 

Internationale Dag van de 

Palliatieve Zorg (IDPZ) 

bewustwording algemeen publiek over palliatieve zorg 

en thema’s rond het levenseinde  

magazine Pal voor U, regionale sociale kaart , jaarlijks 

gezamenlijk IDPZ symposium  

regionale verspreiding 

van  materiaal door leden 

netwerkgroep, NWC 

Jaarlijks op tweede 

zaterdag van 

oktober 

website actuele informatie voor patiënten, naasten, vrijwilligers, 

beroepskrachten  
actuele website  

actuele sociale kaart ; Kies beter 

landelijk portal palliatieve zorg, app PalliArts 

bijhouden 

NWC continu 
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informatiemateriaal actuele informatie beschikbaar stellen voor patiënten, 

naasten, vrijwilligers, algemeen publiek, 

beroepskrachten  

gezamenlijke nieuwsbrief 4 x per jaar, folders, 

magazine Pal voor u, mobiele informatiestand, actuele 

sociale kaart 

NWC en leden 

netwerkgroepen 

continu 

Café Doodgewoon ontmoetingsplek voor palliatieve patiënten, naasten en 

beperkt belangstellenden rondom een thema mbt het 

levenseinde 

met werkgroep en vrijwilligers 5x organiseren in 

Lievelde, financiering  regelen, pr en communicatie, 

evaluatie in november 

2x café in Borculo? 

Oost                                        gestart 2016, loopt 

door in 2018 

  met Inloophuis Oude IJssel en werkgroep 5x 

organiseren in Doetinchem 

met wijkverpleegkundigen, huisartsen 3x in de regio 

(Hengelo (Gld), Varsseveld, Ulft 

West gestart in 2016 

loopt door 

  met werkgroep 4 x organiseren in Zutphen Regio Zutphen gestart in 2016, 

loopt door 

 

4. Doorlopende activiteiten 

bestuur afstemming met werkvloer Jaarplan, jaarverslag, begrotingen, ontwikkelingen huidig bestuur, NWC, 

netwerkgroepen OA, 

WA, regio Zutphen 

Start 2016, 

doorlopend in 2018 

netwerkgroep overleg beleidsvoorbereidend, afstemming van de zorg in de 

regio, verbetering van de kwaliteit 

werkgroepen, informatie uitwisseling, casuïstiek (WA 

en Zph), aanspreekpunt/ambassadeur in eigen 

organisatie 

vertegenwoordigers                   

lid organisaties, NWC 

3-5x per jaar 

samenwerking andere partijen relaties onderhouden met oa. Fibula, IKNL, consortium 

PalZO , EPZ, scholingsinstituten,  netwerken dementie, 

netwerk kwetsbare ouderen west achterhoek, 

zorgkantoor, gemeenten  enz; regionale en landelijke 

ontwikkelingen volgen 

anticiperen op ontwikkelingen, kennis verbreden, 

samenwerking  

NWC, portefeuillehouder 

PZ 

continu 



www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek   

subsidieaanvraag en 

verantwoording VWS 

gebruik maken van subsidie VWS verantwoording subsidie aanvraag subsidie NWC ism. SKB, Slingeland 

en Sensire 

voorjaar en najaar 

Transmuraal Palliatief Zorgpad  vergaande samenwerking van de 3 Achterhoekse 

netwerken, inhoudelijk programma van verbeter- en 

ontwikkelpunten opstellen 

Te zetten stappen: consult zorgpad deskundige, 

bespreken in werkgroep die zorgpad opstelde, vervolg 

vorm geven 

Programmaraad met 

experts vanuit eigen 

vakgebied 

2 x per jaar 

programmaraad,    

uitwerken in 

werkgroepen 

  speerpunt 2018: overdracht terminale patiënten in 

avond, nacht, weekenden 

West  

  markering Oost  

  markering Zutphen  

samenwerking consortium 

PalZO 

bovenregionale samenwerking dmv.  projecten met 

balans onderzoek, onderwijs en werkvloer  

NWC in werkgroepen, regio wordt betrokken 

NWC in stuurgroep PalZOco 

NWC, portefeuillehouder 

en programmaraad als 

klankbord 

2x per jaar 

 

4 x per jaar 

 

5. Onderzoek  

onderwerp doel acties wie wanneer 

Onderzoekslijn Palliatieve Zorg 

met Saxion en Slingeland 

proactieve zorg vanuit het Slingeland Ziekenhuis in 

samenwerking met de organisaties in het netwerk 

 

• pas op de plaats maken: wat heeft de 4 

onderzoeken opgeleverd? Wat kunnen we 

er mee?  

• welke vragen willen we in de toekomst nog 

onderzocht hebben?  

West Slingeland Ziekenhuis 

(palliatief team, manager, 

opleidingen) 

Saxion (onderzoeker, 

studiebegeleider), NWC 

2018 

Samenwerking lectoraat Saxion – 

Achterhoekse netwerken 

Vernieuwing op het gebied van palliatieve zorg en 

Achterhoek, beter gebruik van elkaars expertise mbt 

onderzoek (Saxion) en netwerken (werkvloer PZ) 

• project- en subsidieaanvraag bij Palliantie 

onder naam EMPATIE 

West en Oost NWC, huisarts, 

internist-oncoloog, geriater, 

ass. Lector Saxion, gespec. vplk 

thuiszorg 

2016-2020 

 


