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Toetredingsprocedure en toetredingscriteria tot deelname aan het 

Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei (NPZGV) 
 

 

Wijze van toetreding 

 

 Belangstellende partijen hebben eerst een informatief gesprek met de 

Netwerkcoördinator. 

 De Netwerkcoördinator bespreekt met toekomstige leden dat zij moeten voldoen aan de 

toetredingscriteria behorend bij de samenwerkingsovereenkomst.  

 De aanbieder maakt schriftelijk duidelijk waarom hij toe wil treden tot het Netwerk PZ 

regio GV.  

 De Netwerkcoördinator adviseert in het eerstvolgend Bestuurlijk Overleg van het NPZGV 

over toetreding van het nieuwe lid. Het Bestuurlijk Overleg bepaalt uiteindelijk.  

 Binnen een jaar na ondertekening van de overeenkomst met het Netwerk PZGV is er 

een evaluatiemoment. 

 Indien bij evaluatie blijkt dat de toegetreden partij niet (meer) aan de criteria voldoet dan 

heeft het Bestuurlijk Overleg de mogelijkheid om de toetreding ongedaan te maken.  

 

  

Toetredingscriteria 

 

 De toetredende partij onderschrijft de Missie, Visie, Waarden en Netwerkorganisatie van 

het NPZGV.  

 Er is duidelijkheid over de palliatieve zorg die wordt geleverd door de toetredende partij. 

Deze partij maakt inzichtelijk welke ondersteuning / zorg hij in de palliatieve zorg kan 

leveren, hoe hij de producten die hij zelf niet heeft (bijv. specialistische- of nachtzorg) 

coördineert en welke afspraken hij heeft of wil maken met andere partners in het 

NPZGV. 

 De toetredende partij heeft een beleidsplan specifiek voor palliatieve zorg of gaat deze 

ontwikkelen. Daarbij is gericht aandacht voor de evenwichtige zorgverlener door 

intervisie of moreel beraad (oog voor de persoonlijke balans van de medewerkers) en 

afronding van de zorg (nazorg). 

 De toetredende partij heeft een afspraak met het Zorgkantoor, de Zorgverzekeraar of 

VWS gemaakt over het leveren van productie in de regio Gelderse Vallei én waarborgt 

de kwaliteit van de palliatieve (terminale) zorg binnen de eigen organisatie. 
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 De toetredende partij zorgt ervoor dat een gemandateerde vertegenwoordiger van de 

organisatie aangesloten is bij met elkaar nader overeen te komen relevante 

(werk)groepen binnen het NPZGV. 

 De toetredende partij biedt palliatieve zorg conform het Kwaliteitskader palliatieve zorg 

Nederland en werkt met kwaliteitsverbeterende instrumenten. (De toetredende partij 

geeft desgevraagd jaarlijks inzicht in het daadwerkelijk gebruik van deze instrumenten). 

 De toetredende partij werkt binnen de organisatie met aandachtsvelders palliatieve 

zorg, zorgconsulenten of anders te benoemen palliatieve zorgmedewerker. 

https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078
https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078

