
 

 

 
 

Persoonlijke aanpak en nabijheid  
 
Marian Everhardt is sinds kort wethouder in Diemen. Zij heeft onder meer zorg en welzijn en 
ouderenbeleid in haar portefeuille. Tijd voor een kennismaking met ons Netwerk Palliatieve Zorg. 
 
Bewustwording  
In Diemen is het Netwerk Palliatieve Zorg verbonden met de gemeente. 
Het minifestival dat vorig jaar samen met de gemeente is georganiseerd 
op Wereld Alzheimerdag en het deelnemen aan de stuurgroep 
Eenzaamheid zijn daar voorbeelden van. Met elkaar constateren we dat 
het nooit te vroeg is om na te denken over de laatste levensfase. Over wat 
voor jou, jouw naasten van waarde is in het leven. Dat geldt voor iedere 
inwoner, dus ook voor professionals. Het netwerk organiseert op 21 
september, Wereld Alzheimerdag, opnieuw een minifestival in Diemen met 
diverse activiteiten om het gesprek over de eindigheid van het leven te 
normaliseren. Het netwerk doet dit samen met allerlei partijen die actief 
zijn in ondersteuning en zorg aan mensen met dementie. Everhardt 
ondersteunt deze samenwerkingen. “Het is heel goed dat we samen 
optrekken en elkaar versterken”.   

 
Kwaliteit van leven en welbevinden  
Het gezamenlijk belang voor mensen in de palliatieve fase is gauw 
gevonden. Het draait om kwaliteit van leven en kan voor iedereen anders 
zijn. Het sociale domein hoort daar vanzelfsprekend bij. Everhardt: “We willen graag onderzoeken 
wat mensen nodig hebben om kwaliteit van leven te ervaren en wat de verschillende netwerkpartners 
daaraan kunnen bijdragen. We zouden dat bijvoorbeeld aan de hand van een casus uit de praktijk 
eens kunnen bespreken”. 
 
Persoonlijke aanpak  
Wies Wagenaar, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg overhandigt Everhardt het boekje 
‘Samen op weg naar onze maatschappelijke opgave’. Zorgbestuurders en managers delen in dit 
boekje persoonlijke verhalen en hun wensen voor de toekomst t.a.v. palliatieve zorg. Ook het eerste 
exemplaar van de kunstkaart ‘Wanneer iemand van wie je houdt is overleden’ wordt overhandigd. Het 
netwerk stelde drie minimale eisen op waar nabestaanden op mogen rekenen. De kunstkaart is hier 
een uiting van. Bij de kunstkaart die nabestaanden ontvangen, zit een digitale wegwijzer met 
verschillende informatie om nabestaanden te ondersteunen en op weg te helpen. Everhardt: ”Dit is 
prachtig en getuigt van een persoonlijke aanpak en betrokkenheid. Met deze kaart laat je zien: ik 
steun jou! Hoe mooi dat je op deze manier verrijkt wordt met informatie die relevant is en die je nu of 
later en op je eigen manier kunt gebruiken”. 
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