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In de netwerken pal l iat ieve zorg Amstel land & Meerlanden 

en Midden- & Zuid-Kennemerland (AM/MZK) werken de 

netwerkpartners samen aan het goed organiseren van de 

zorg voor pat iënten en hun naasten in de laatste fase, zodat 

de behandel ing, ondersteuning en zorg afgestemd wordt 

op de waarden, wensen en behoeften van de pat iënt.  De 

netwerkpartners verbinden zich aan de netwerken door een 

bi jdrage te leveren aan de taken van de netwerken zoals 

deze z i jn beschreven in het document ‘Samenwerken en 

organisat ie’  van de netwerken Amstel land & Meerlanden en 

Midden- & Zuid-Kennemerland. 
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DE VIER KERNTAKEN VAN DE NETWERKEN PALLIATIEVE ZORG

1.  VERBINDEN

•  De netwerken AM/MZK  verbinden het 

aanbod van fys ieke,  psychische, socia le 

en spi r i tue le pal l iat ieve zorg in de regio’s 

Amste l land, Meer landen, Midden- en Zuid-

Kennemer land en zorgen voor goede lokale 

ketenafspraken. 

•  Deze lokale ketenafspraken le iden tot  een 

compleet,  samenhangend en dekkend 

aanbod van pal l iat ieve zorg van verantwoorde 

kwal i te i t .

•  Door onder l inge afstemming en het bundelen 

van de krachten behalen de deelnemende 

partners gezamenl i jk  doelen op het gebied 

van de pal l iat ieve zorg.

•  In e lke regio is  een regiegroep act ie f  met 

daar in deelnemers van de netwerkpartners.

2. INFORMEREN

•  De netwerkpartners dragen samen 

verantwoordel i jkheid voor de 

informat ievoorz ien ing over de mogel i jkheden 

van pal l iat ieve zorg aan zowel  pat iënten en 

naasten a ls aan profess ionals in de regio.

•  De samenwerk ing in de netwerken AM/ 

MZK vergroot de toegankel i jkheid van de 

pal l iat ieve zorg in de regio en door de 

netwerken georganiseerde act iv i te i ten dragen 

bi j  aan het bespreekbaar maken van het 

levenseinde. 

•  Van de netwerkpartners is  bekend wie z i j 

z i jn  en wat z i j  doen, zodat opt imaal  gebru ik 

gemaakt wordt van de beschikbare kennis en 

expert ise.

•  De netwerkpartners organiseren gezamenl i jke 

CONVENANT NETWERKEN 
PALLIATIEVE ZORG 2021-2024

Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland 



deskundigheidsbevorder ing waar de 

netwerkpartners hun kennis en expert ise over 

de pal l iat ieve zorg delen en vergroten.

•  De kennis over de ontwikkel ingen op 

het gebied van pal l iat ieve zorg wordt 

b i jgehouden, door de aanslu i t ing met het 

Consort ium Pal l iat ieve Zorg Noord-Hol land 

en F levoland en landel i jke organisat ies,  zoals 

PZNL en F ibula.

 

3. SIGNALEREN 

•  In de netwerken AM/ MZK wordt het 

zorgaanbod in de regio in kaart  gebracht. 

De netwerkpartners dragen er  samen zorg 

voor dat het  aanbod in de regio voldoende, 

gevar ieerd en gespre id is ,  en aanslu i t  op de 

behoeften van pat iënten en d iens naasten.  Bi j 

s ignalen dat d i t  n iet  het  geval  is ,  t rachten de 

netwerkpartners gezamenl i jk  tot  oploss ingen 

te komen.

•  In de netwerken AM/ MZK worden lokale 

behoeften en aandachtspunten in de kwal i te i t 

en beschikbaarheid van de pal l iat ieve 

zorg gesignaleerd.  Samen zetten de 

netwerkpartners z ich in voor het  verbeteren 

van het aanbod en de samenwerk ing.

•  Landel i jke en regionale ontwikkel ingen 

op het gebied van de pal l iat ieve zorg 

worden besproken op bi jeenkomsten van 

het netwerk.  Waar nodig ontwikkelen de 

netwerkpartners gezamenl i jke act ies om 

invul l ing te geven aan deze n ieuwe inz ichten.

•  De partners van de netwerken AM/ MZK 

streven naar cont inu ï te i t  van zorg.  Daar 

waar de cont inu ï te i t  gevaar loopt,  bespreken 

de partners dat s ignaal  op gezamenl i jke 

b i jeenkomsten en werken z i j  samen aan wat 

er  nodig is  om de cont inu ï te i t  te waarborgen.

4. FACILITEREN

•  Onder de v lag van de netwerken AM/ MZK 

worden act iv i te i ten georganiseerd d ie 

pat iënten en hun naasten,  of  profess ionals 

werkzaam in de pal l iat ieve zorg,  ten goede 

komen. Coördinat ie van en ondersteuning b i j 

deze act iv i te i ten worden gefaci l i teerd door de 

netwerkcoördinator.

•  Gezamenl i jk  vormen de netwerkpartners 

een lerende community rondom pal l iat ieve 

zorg in de regio.  In de netwerken AM/ MZK 

wordt samengewerkt  in lokale regiegroepen, 

waartussen u i twissel ing p laatsv indt, 

gefac i l i teerd door de netwerkcoördinator en 

het kernbestuur.    

•  De netwerkpartners benoemen gezamenl i jke 

pr ior i te i ten en pro jecten voor de ontwikkel ing 

van de pal l iat ieve zorg.

•  Het kernbestuur en de netwerkcoördinator 

houden overz icht  van de ontwikkel ingen 

en s ignalen in de lokale regiegroepen en 

verta len deze naar een bele idsplan voor de 

netwerken en de regiegroepen. 

DEELNEMENDE ORGANISATIES 

De netwerkpartners committeren z ich aan de 

doelste l l ingen van het netwerk,  door:

•  De toezegging dat de ontwikkel ing en 

verbeter ing van de pal l iat ieve zorg in de regio 

één van de pr ior i te i ten is  van de organisat ie. 

•  Onder l inge afstemming op bestuur l i jk  n iveau 

die le idt  tot  (werk)afspraken in het  kader van 

de regionale samenwerk ing.

•  Het beschikbaar ste l len van medewerkers 

d ie pal l iat ieve zorg a ls aandachtsgebied 

hebben en hen de gelegenheid geven om 

deel  te nemen aan lokale regiegroep(en)  en 

pro jectgroepen.

•  Het waarborgen van de deskundigheid van 

de e igen medewerkers op het gebied van 

pal l iat ieve zorg:  a l le  netwerkpartners werken 

in overeenstemming met het Kwal i te i tskader 

pal l iat ieve zorg Neder land.

•  De verbeter ing van de pal l iat ieve zorg door 

het vo lgen van act ie l i jnen geformuleerd 

b innen het netwerk en de implementat ie van 

pro jectresul taten in de e igen organisat ie.

DUUR VAN DE SAMENWERKING

•  Het convenant wordt aangegaan voor een 

per iode van 3 jaar.
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