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Septet 

Door de handen ineen te slaan en goed initiatieven met elkaar te 
verbinden, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. 

 

In Septet werken samen: 

• Zeven netwerken palliatieve zorg  

• Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het UMC Utrecht 

• Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 

 

Omdat Septet speciale aandacht heeft voor de eerstelijn is ook 
Raedelijn (ROS Midden-Nederland) betrokken. 



Septet 

17 kaderhuisartsen PZ 

 

24/7 PalliatieTeam 

Midden Nederland 

 

16 PaTz-groepen en 

Cirkelteams  (4 in 

oprichting) 

 

GGZ-unit palliatieve 

zorg 

 

> 20 hospice 

faciliteiten 



Consortiumraad 

(RvT) 

Taakgroep: 

GPS 

Taakgroep 

Hopicesl 

Taakgroep: 
Deskundigheids- 

bevordering 
netwerken 

Taakgroep: 

PaTz / 

cirkelteam 

Taakgroep: 

Goede 

Voorbeelden, 

Taakgroep: 

Onderwijs HA 

Hartfalen/COPD 

Patiënten-/ 

Naastenraad 

Taakgroep: 

Cultuur & 

bewustwordiing 

ziekenhuizen 

Coördinatieteam 

Taakgroep: Inzicht 

Projectenraad 

Adviesraad 

Taakgroep: 

HAP 

Taakgroep 

Dementie 

Taakgroep 

Zorgpad 

palliatieve fase 

bij Hartfalenl 

Taakgroep 

Impllementatie 

USD-4D 

Taakgroep 

RTA palliatieve 

zorg 

Taakgroep: 

Levensvragen 

Taakgroep: 

Kinderen 

De organisatie staat 
 

In 2016 is verder gebouwd aan de structuur die in 2015 is beschreven 



Raden gereed 

Septet heeft diverse ‘raden’ die advies geven aan 
Septet. In 2016 zijn de taken en verantwoordelijkheden 
van deze raden beschreven en zijn leden gevonden 
voor deze raden. De consortiumraad en de 
projectenraad zijn ook bijeen gekomen. 

 

• Consortiumraad 

• Patiënt- en naastenraad 

• Adviesraad 

• Projectenraad 



Taakgroepen aan de slag 

Binnen Septet werken 14 taakgroepen aan concrete 
verbeteringen in de zorg. Zorgverleners nemen deel 
aan deze taakgroepen. Voorbeelden van taakgroepen 
zijn: 

 

• Deskundigheidsbevordering 

• Cultuur en bewustwording in ziekenhuizen 

• Hospice-dialoog 

• PaTz 
 



Ontmoeten 

Septet vindt het belangrijk dat zorgverleners en beleidsmakers 
elkaar blijven ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan over 
palliatieve zorg. In 2016 hebben we daarom de volgende 
bijeenkomsten georganiseerd: 

 

 

- Working Dinner 

- Symposium  

- Consulentenbijeenkomst  



Onderzoeken 

Septet richt zich op onderzoek waarvan de resultaten 
daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg voor de patiënt. In 2016 
heeft Septet ingezet op 2 projecten: 

 

• INZICHT (gehonoreerd!) 

Met het Utrechts Symptoom Dagboek (USD-4D) brengen 
zorgverleners in kaart brengen waar de patiënt last van heeft 
om hem zo het beste te helpen. INZICHT onderzoekt  de 
effectiviteit en validiteit van het USD-4D.  

• HOPEVOL (in overleg met VWS) 

Toekomstbestendige inrichting hospicezorg 

 

 



Nog meer bouwstenen 

Regionale Transmurale Afspraken:   

Huisartsen en ziekenhuizen in Utrecht maken afspraken over de 
samenwerking rondom patiënten in de palliatieve fase. 

 

USD-4D:  

25 huisartsen in de Utrechtse regio toetsen het gebruik van het 
digitale USD-4D in de huisartsenpraktijk.  



Blik op de toekomst 

Ook in 2017 willen we weer met u aan de slag om de palliatieve 
zorg te verbeteren. 




