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Jaarwerkplan 2023 horend bij het Meerjaren Beleidsplan (MJBP) 2023- 2026.  
Het jaarwerkplan van het NPZR&o is een weergave en concretisering van de speerpunten voor 2023. Het MJBP dat is opgesteld aan de hand 

van de domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland dient als kapstok voor het jaarwerkplan. De vier structurele  kerntaken van 

het NPZR&o te weten: coördineren, informeren, signaleren en faciliteren zijn niet benoemd in onderstaand jaarwerkplan maar staan wel  

benoemd in het MJBP en worden ook in 2023 uitgevoerd.  

 

Onderwerp/thema Hoe Wie nodig op welk niveau Resultaat 

Resultaten uit rapportage ’aanpak pal-

liatieve zorgketen regio IJsselland Zie-

kenhuis’ mei 2022 en daarmee de 

overdracht van de palliatieve zorg ver-

beteren. 

Gebruikmakend van de uitkomsten 

van de rapportage en bijbehorende op-

legger toetsen bij partijen om concrete 

acties op te pakken om de transmurale 

zorgbrug voor de palliatieve zorgketen 

te realiseren, vervolgens werkafspra-

ken maken en deze toetsen en bor-

gen.   

• Projectleiding Samergo, voorbereiding 

op afspraak IJsselland Ziekenhuis. 

• DB NPZR&o 

• Bestuur en management  IJsselland 

Ziekenhuis. 

Een transmurale zorgbrug voor palliatieve pati-

enten in de regio van het IJsselland Ziekenhuis 

en concrete, gedragen afspraken voor uitvoe-

ring en borging. 

Formats borgingsbijeenkomsten met 

thema’s uit de basisscholing PZ en het 

organiseren van deze bijeenkomsten 

bij de leden van het NPZR&o. 

Zie offerte besteding NPZR&o budget 

scholing door Finivita/Leerhuizen palli-

atieve zorg. 

• leden AB 

• opleidingscoördinatoren  

• Leerhuizen Palliatieve Zorg/Finivita 

Offerte is uitgevoerd en minimaal 15 borgings-

bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.  

Uitvoer ZonMw implementatie subsi-

dies; 

In gesprek met de burger, SigMa me-

thodiek, en Psychosociale behoeften, 

intimiteit en seksualiteit in de laatste 

levensfase. Afronding  CURA 

Zie subsidieaanvragen en projectplan-

nen. 

• Projectteams van de deelnemende or-

ganisatie 

• Onderzoekers  

Zie subsidieaanvragen en tussenrapportages: 

• Rapportage In gesprek met de burger 

• Rapportage Sigma methodiek 

• Rapportage Cura 

• Rapportage Psychosociale behoeften 

Doorontwikkeling en transitie regionale 

(transmurale)consultatie.  

Kader is dat NPZR&o betrokken is als 

facilitator, geen eigenaarschap/werk-

geverschap,  wel inzet en verantwoor-

delijkheid. 

• Werkgevers huidige consulenten PZ 

• Zorgverkopers zorgorganisaties die 

consultatie bieden, zowel in de 1e als 

2e lijn 

• PZNL (landelijke projectleider en expert 

bekostiging) 

Toekomstbestendige (transmurale) consultatie 

palliatieve zorg in de regio per 1-1-2027 

Knelpunten in palliatieve zorg bij de 

overgang van kind naar jong volwas-

sene. Zie factsheet september 2020 

Deelname landelijke projectgroep o.l.v. 

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg 

gebruikmakend van de financiering uit-

voering NPPZ ll. 

• Ketencoördinatoren 

• Netwerken Integrale Kindzorg 

• Communicatieadviseur 

 

NIK en NPZR&o hebben een gezamenlijk 

communicatie/ PR plan met als doel kennis 

vergroten en verspreiden over doelgroep en 

bijbehorende zorg.   

De inzet van nachtzorg staat onder 

druk doordat in toenemende mate de 

doelmatigheidscriteria door zorgverze-

keraars strikter worden gehanteerd. Dit 

heeft gevolgen voor de mogelijkheid 

om thuis te sterven, doorstroom uit zie-

kenhuis en vraag naar hospicezorg. 

Formeren werkgroep die de signalen 

zoals besproken tijdens AB vergade-

ring 8-12-2022 samenvat in een ge-

spreksnotitie aan PZNL voor stuur-

groep NPPZ ll en een uitwerking 

maakt van oplossingsrichtingen binnen 

de regio van het NPZR&o.  

• Karin van der Rijt, in de rol van voorzit-

ter Palliactief en lid van de stuurgroep 

PZNL uitvoering NPPZ ll 

• Werkgroep NPZR&o; Hans Stravers, 

Katarine vd Berg, Wytske Inggamer 

• Keten Samen 010 kwetsbare ouderen 

Agenda setting bij PZNL van gevolgen doel-

matigheid van inzet nachtzorg in relatie tot de 

ambitie ‘palliatieve zorg voor iedereen overal 

en altijd beschikbaar’ en de bijbehorende 5 J’s 

van NPPZ ll. Notitie met verkenning van oplos-

singsrichtingen op regionaal en landelijk ni-

veau. 

    

https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/in-gesprek-met-de-burger
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/implementatie-sigma-methodiek
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/implementatie-sigma-methodiek
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/intimiteit-seksualiteit
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/intimiteit-seksualiteit
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/intimiteit-seksualiteit
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/implementatieonderzoek-cura
https://palliaweb.nl/getmedia/4738576b-fdc1-42b5-abba-160080112cfb/Samenvatting-voortgangsrapportage-In-gesprek-met-de-burger.pdf
file:///C:/Users/l04_esintnicolaas/Downloads/Voortgangsrapportage%20Sigma%20methodiek.pdf
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/projecten/implementatieonderzoek-cura
https://palliaweb.nl/getmedia/74f1c761-f82c-4f15-8dbf-48103f065e71/Samenvatting-voortgangsrapportage-Psychosociale-behoeften-intimiteit-seksualiteit-22-1-2022.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/0b2722f1-5533-473d-b9ab-30366033fa02/Factsheet-kinderpalliatieve-zorg.pdf
https://palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii

