
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken 

 

Palliatieve zorg 

Wanneer u ziek bent en niet meer kunt genezen, komt u terecht in de palliatieve fase. Palliatieve 
zorg is de zorg die gespecialiseerd is in deze levensfase. Het is gericht op een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven. Niet alleen is er aandacht voor de patiënt, er wordt ook naar het welzijn van de 
naasten gekeken. Daarnaast is nazorg een onderdeel van palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan 
thuis worden gegeven, maar ook in het hospice, het verzorgings- of verpleeghuis en het zieken-
huis.  
 

Netwerk Palliatieve Zorg 

Palliatieve zorg kan in principe overal gegeven worden en iedere hulpverlener kan ermee te ma-
ken krijgen. Omdat er veel verschillende beroepsgroepen bij deze zorg betrokken zijn, zijn in het 
hele land netwerken palliatieve zorg gerealiseerd. Binnen deze netwerken werken zorgaanbieders 
intensief samen en worden samenwerkingsafspraken gemaakt. De netwerken zijn in opdracht van 
het ministerie van VWS opgezet en ontvangen ook subsidie van dit ministerie. 
 
Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) werken organisaties sa-
men die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, huis-
artsen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, vrijwilligersorganisaties en belan-
genbehartigers van zorgvragers.  
 
Onder het werkgebied van het NPZR&o vallen de stad Rotterdam en de gemeenten Capelle a/d 
IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht en de Albrandswaard. 

 

Doel(groep) 

Het NPZR&o heeft als belangrijkste doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed 
mogelijk te organiseren. Samenwerking en kwaliteit zijn hierbij belangrijk.  
 
Om dit doel te bereiken richt het NPZR&o zich in eerste instantie op instellingen en zorgverleners. 
De activiteiten van het NPZR&o hebben uiteindelijk als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
palliatieve zorg aan patiënten te waarborgen. 
 

Opzet NPZR&o 

Zoals gezegd kent het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken diverse deelnemers. Be-
stuurders, managers, artsen en coördinatoren van de deelnemende organisaties komen meerdere 
malen per jaar bij elkaar om knelpunten te bespreken en beleid te maken.  
 
Omdat het Netwerk zo groot is, is het opgedeeld in zogenaamde ketens. Dit zijn werkgebieden 
waarbinnen hulpverleners samenwerken en afspraken maken over palliatieve zorg. In deze ketens 
zitten onder meer (wijk)verpleegkundigen en huisartsen. De ketens binnen ons Netwerk zijn:  
 

 Albrandwaard en Barendrecht 

 Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel 

 Delfshaven, Centrum en Noord  

 Hoogvliet en Pernis 

 Kralingen en Crooswijk 

 Overschie, Schiebroek, Hillegersberg, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek 

 Prins Alexander  

 Zuid 

 



 

 

Activiteiten NPZR&o 

De ketens komen jaarlijks een aantal malen bij elkaar, onder meer om (werk)afspraken te ma-
ken en casuïstiek te bespreken. Verder is het bevorderen van kennis en vaardigheden op het 
gebied van de palliatieve zorg een belangrijke activiteit van het Netwerk. Dit gebeurt door het 
organiseren van scholing en symposia. Ook kunnen hulpverleners elkaar consulteren en zo hun 
kennis overdragen en zijn er projecten opgezet rondom een thema.  
 

Voorlichting 

Voorlichting is een belangrijke taak van het Netwerk. Niet alleen voorlichting aan hulpverleners, 
ook aan patiënten en naasten of voorlichting op conferenties en gezondheidsmarkten. 
 

Website 

Veel informatie is te vinden op onze website, bijvoorbeeld over zorgmogelijkheden in Rotterdam 
en omstreken, de veranderingen die plaats kunnen vinden wanneer iemand niet meer beter 
wordt en informatie over lotgenotencontact. Ook zijn er diverse folders ontwikkeld die op de site 
van het Netwerk te vinden zijn. 
  
Vanaf onze homepage (www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam) vindt u informatie over: 

 Palliatieve zorg bij u in de buurt: Homepage  Zorg in uw regio  

 Beschikbare plaatsen voor palliatieve zorg: Homepage  Zorg in uw regio  Plaatsen vrij  

 Folders, dvd’s, boeken, kijktips  en meer: Homepage  Patiënten en naasten  Bieb  
 
 

Tot slot 

Heeft u vragen over het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken? Dan kunt u mailen 
naar palliatievezorgrotterdameo@gmail.com. Voor inhoudelijke vragen over uw specifieke situa-
tie kunt u terecht bij uw behandelend arts. 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam 
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