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Wens & uitdaging 
voor de toekomst

Inclusief samenwerken 

op verschillende thema’s 

met andere Netwerken en 

samenwerkingsverbanden 

Ons beleidOns beleid
Kerntaken

Coördineren
Informeren

Signaleren en faciliteren
Verbinden - van lokale, regionale, 

bovenregionale en landelijke 
ontwikkelingen

     Visie
Vrijwilligers, zorg- en hulpverleners betrokken 

bij de palliatieve zorg handelen vanuit 

gemeenschappelijke kernwaarden en principes, 

zoals beschreven in het Kwaliteitskader 

Palliatieve Zorg Nederland. Interprofessionele 

en inclusieve samenwerking (waarbij ieders 

kwaliteiten worden gehoord en benut) op lokaal 

en (boven)regionaal niveau vormen de basis 

voor de samenwerkingsrelaties. Het Netwerk 

streeft continu naar optimalisatie en innovatie 

van de regionale transmurale palliatieve 

zorg in de breedste vorm (zorg, onderwijs en 

onderzoek) volgens de heersende standaarden 

en normen.

     Missie
Ieder mens in de regio Arnhem en de Liemers 

heeft toegang tot eenduidige informatie 

over en het aanbod van palliatieve zorg; 

de zorg voor mensen die te maken hebben 

met een levensbedreigende aandoening of 

kwetsbaarheid. Hierbij worden toegankelijkheid, 

beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit 

van zorg voor de mens en diens naasten 

nagestreefd, ongeacht de plaats waar hij of zij 

verblijft. De mens voert zelf de regie en wordt 

hierin op een passende wijze ondersteund. 

  MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTWORDING 
(VERBINDING ZORG & WELZIJN)

  - Publieksvoorlichting en -bijeenkomsten.

  - Verkenning samenwerking sociaal domein.

DESKUNDIGHEID
  - Themagroepen casuïstiekbesprekingen. 

  - Transmurale consultatie palliatieve zorg. 

  - Verkenning onderwijsbehoeften.

KWALITEIT
  -  Kwaliteitskader Palliatieve Zorg als leidraad. 

   -  Zelfevaluatie Palliatieve Zorg als cyclisch proces i.s.m. 

Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

   -  Up to date communicatie en doorontwikkeling 

van het Netwerk Palliatieve Zorg.

ORGANISATIE & SAMENWERKING
  - Regionale samenwerkingsafspraken (RSA’s).

  -  Project Farmaceutische afstemming palliatieve zorg.

  - Project Palliatieve Zorgcoach.

  -  Project Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg.  

  -  Project Toekomstige Zorgplanning COPD Regio 

Arnhem.

  - Themagroep hospicevoorzieningen. 

  - Verbinding en uitbreiding PaTz-groepen.

  - Geestelijke verzorging thuis.

  -  Samenwerking binnen Consortium Palliatieve Zorg 

Zuid Oost Nederland. 

  -  Verkenning inclusief en domein overstijgend 

samenwerken met andere Netwerken & specifi eke 

doelgroepen.


