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2020 is een jaar dat niet snel vergeten zal worden. De uitbraak 
van het coronavirus en de ontstane coronacrisis heeft veel impact 
gehad, zowel op patiënten en naasten als op professionals en 
vrijwilligers. Vrijwilligers en professionals hebben onder zeer 
moeilijke omstandigheden zo goed mogelijke zorg geboden.  
In Twente wisten de meeste organisaties elkaar goed te vinden.  
De Netwerken Palliatieve Zorg hebben daarbij een (zeer 
bescheiden) rol kunnen spelen. Tijdens deze coronacrisis is 
zichtbaar geworden hoe belangrijk het is om vroegtijdig het 
levenseinde bespreekbaar te maken. 

In dit verslag wordt beschreven welke activiteiten in 2020 hebben 
plaatsgevonden. Activiteiten die we Alleen Samen, met vaak gedreven 
en gepassioneerde betrokkenen, konden waarmaken. 

Met trots kunnen we melden dat ondanks de coronacrisis het Zorgpad 
Palliatieve Zorg is doorontwikkeld naar een Levenspad Palliatieve Zorg. 
De wensenboekjes worden door steeds meer Netwerken Palliatieve 
Zorg uitgegeven. Het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2025 is ontwikkeld 
en er ligt een projectvoorstel ‘Proactieve zorgplanning, coördinatie en 
continuïteit van zorg’ welke breed is verspreid binnen de diverse gremia 
voor feedback.  Er zijn 20 verpleegkundigen gestart met de Leergang 
Palliatieve Zorg en ‘Willem. Hart voor levensvragen’ begint steeds meer 
bekend te worden in Twente.  

Kortom: Het verbeteren van de palliatieve zorg kreeg ook in 2020 
onverminderd aandacht.

Inleiding

‘Het verbeteren 
van de palliatieve 
zorg kreeg ook in 

2020 onverminderd 
aandacht’

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Levenspad
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Patienten-en-naasten/Wensenboekje
https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/2020/NPZT_Meerjarenbeleidsplan_2021-2025.pdf?ver=w9aHk_b-2jOD0ubkZw41Pg%3d%3d&timestamp=1607355801649
https://willemlevensvragen.nl
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Er is een nieuw meerjarenbeleidsplan 2021-2025 ontwikkeld. Dit kreeg 
niet voor niets de titel ‘Leren en ontwikkelen van én met elkaar’.  

Stip op de horizon
1.  In 2025 is het in Twente “normaal” dat mensen (zeker kwetsbaren en 

palliatieve patiënten), naasten en hulpverleners vroegtijdig het leven-
seinde bespreekbaar maken en samen beslissingen nemen. 

2.  In 2025 zijn er duidelijke transmurale samenwerkingsafspraken ge-
maakt in Twente, waarbij generalistische zorgverleners goed samen-
werken bij de zorg voor palliatieve patiënten en hun naasten. Hierbij 
is specialistische expertise laagdrempelig en lokaal beschikbaar.

Het wordt steeds zichtbaarder hoe de diverse betrokkenen in Twente, 
zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau, bereid zijn kennis te delen en 
samen de palliatieve zorg vorm te geven.  

De gevolgen van de pandemie maken ook heel zichtbaar waarom dat zo 
belangrijk is. Door de hectiek was er minder ruimte bij diverse organisa-
ties om het verbeteren van palliatieve zorg (nog meer) in te bedden.  
Het primair proces heeft veel gevraagd van de diverse betrokkenen.

Mede daarom is besloten om het ‘rondje bestuur’, waarbij de bestuur-
ders van aangesloten organisaties 1 x per 2 jaar worden bezocht, op te 
schorten naar 2021. Doel is het inbouwen van een moment van reflectie 
en het meenemen van de visie van de bestuurders bij de verdere plan-
vorming.

Het jaarlijkse Algemeen Bestuursoverleg werd geannuleerd. 

In 2020 mochten wij Siloah en TAO (Twentse apothekersorganisatie) als 
nieuwe leden verwelkomen. 

Er is een nieuwe netwerkcoördinator aangenomen in verband met het 
vertrek van een netwerkcoördinator in 2021. 
Vanuit meerdere Netwerken Palliatieve Zorg is een brief gestuurd naar 
Fibula met suggesties over hoe de samenwerking tussen de Netwerken 
en Fibula (nog) meer kan worden verbeterd. 
In december heeft het nieuwe bestuur van Fibula een digitaal bezoek 
gebracht aan Twente waarbij gesproken is over de wijze waarop de net-
werken in Twente zijn georganiseerd.  

FINANCIËN
De netwerkcoördinatie wordt deels gefinan-
cierd middels een instellingssubsidie van VWS. 
Deze regeling loopt door tot 1 januari 2022.  
Verwacht wordt dat de regeling, al dan niet in 
een andere vorm, gecontinueerd zal worden. 

De aangesloten instellingen leveren daarnaast 
jaarlijks een bijdrage voor de netwerkactivitei-
ten door ruimtes en mankracht ter beschikking 
te stellen. De deelnemende organisaties beta-
len jaarlijks contributie. 

Beleid en organisatie

‘Nieuwe netwerk
coördinator

Raymond Leverink’

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/2020/NPZT_Meerjarenbeleidsplan_2021-2025.pdf?ver=w9aHk_b-2jOD0ubkZw41Pg%3d%3d&timestamp=1607355801649
https://www.siloah.nl
https://www.tao-ua.nl
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Tijdens de COVID-19-pandemie wordt het belang van proactieve zorg-
planning (ook wel ‘advance care planning’) en de goede vindbaarheid 
en overdracht van vastgelegde behandelwensen en –grenzen eens te 
meer duidelijk. Bij een ernstig beloop kan langdurige en intensieve zorg 
aangewezen zijn, waarbij zorgverleners - vaak met spoed - willen weten 
of de patiënt zo’n zorgtraject wil, bijvoorbeeld bij risico’s door een kwets-
bare gezondheid. 

De ‘leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve 
zorgplanning’, die in 2020 is ontwikkeld door de landelijke koepels, biedt 
een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen 
en -grenzen te komen en is breed verspreid binnen de Netwerken.  
In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastge-
legd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld. 

Op Palliaweb is veel betrouwbare informatie te vinden over palliatieve 
zorg. Ook is er specifieke informatie te vinden over palliatieve zorg in 
tijden van corona. 

Vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben we kennis en 
ervaringen gedeeld met de diverse betrokkenen. Er is een app groep 
aangemaakt waarin de hospices snel met elkaar kunnen afstemmen 
over hoe te handelen. 
(Nieuwe) informatie werd ontsloten via de netwerkgroepen. Tevens zijn 
de ziekenhuizen in het voorjaar voorzien van actuele informatie omtrent 
beschikbaarheid van hospicebedden.

De coördinatoren hebben ondersteuning geboden door mee te denken 
met COVID-19 protocollen, vragen vanuit de praktijk uit te zoeken en 
te beantwoorden en door het ontsluiten van kennis met betrekking tot 
COVID-19. 
De lijntjes met de veiligheidsregio verliepen via de voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur.  

Palliatieve zorg  
in tijden van COVID-19

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://palliaweb.nl/nieuws/2020/lancering-leidraad-voor-het-proces-en-uniform-vast
https://palliaweb.nl/nieuws/2020/lancering-leidraad-voor-het-proces-en-uniform-vast
https://palliaweb.nl
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Vanuit Regionaal Consortium Palliatieve Zorg Noord Oost (Ligare)

In 2020 heeft er regelmatig uitwisseling plaatsgevonden tussen de coör-
dinatoren en overige leden van de stuurgroep. Geconstateerd is dat de 
laagdrempelige contacten en de uitwisseling als waardevol worden erva-
ren. De geplande activiteiten zoals een kennismarkt zijn uitgesteld i.v.m. 
de pandemie. Eind 2020 is gestart met een brede evaluatie en deze zal 
begin 2021 voortgezet worden teneinde de koers voor de komende 
jaren te bepalen. Er zijn geen nieuwe projecten gestart in 2020 waar we 
vanuit Twente aan deelnemen.

Overige implementatietrajecten

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING THUIS  
(CONTINUÏTEITSHUISBEZOEKEN)
Deze vorm van huisbezoeken heeft in 2020 bij  ongeveer 30 cliënten 
plaatsgevonden. Hierbij gaat het met name om mensen met kanker.  

IMPLEMENTATIE PATZ PROJECTEN
Er zijn 5 PaTz-groepen actief in Twente (Hellendoorn/Nijverdal, Almelo, 
Geesteren/Tubbergen, Vriezenveen en Hengelo). Met Menzis is weder-
om gesproken over de wenselijkheid van meerdere PaTz-groepen in 
Twente en hoe dit te stimuleren. Tot nu toe zonder resultaat. De bijeen-
komsten van een aantal PaTz-groepen vonden digitaal plaats.

De betrokken PaTz-verpleegkundigen hebben een scholing ‘Empower-
ment verpleegkundigen in de PaTz-groep’ van twee dagdelen gevolgd. 
Hier komt in 2021 een vervolg op.  

IMPLEMENTATIE WENSENBOEKJE
Het wensenboekje, dat in 2019 is ontwikkeld, biedt handvatten,  
inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht. 
In 2020 zijn in alle 18 Netwerken in de Ligare regio 
(Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) wen-
senboekjes met een eigen omslag verspreid. Dit 
dankzij de financiële ondersteuning van Stichting 
Roparun en een aanbeveling van de Almeloopers. 
Een aantal Netwerken heeft inmiddels een tweede 
oplage besteld. 

Daarnaast zijn de wensenboekjes ook besteld 
door diverse Netwerken elders in het land.  
Tevens komen er nog wekelijks aanvragen voor 
het wensenboekje binnen vanuit diverse organisa-
ties en individuen. Tot slot is het wensenboekje op 
Palliaweb geplaatst. 

De Netwerken Palliatieve Zorg 
Twente zijn zich aan het oriënteren, 
samen met Studio Nieuwe Weide, op 
een digitale webapplicatie van het 
wensenboekje.

Implementatietrajecten1 

TWENTE

FRIESLAND

DRENTHE

IJSSEL-VECHT & 
NOORDOOSTOVERIJSSEL

GRONINGEN

ARNHEM

GELDERSE VALLEI

SALLAND

UTRECHT

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/folders%20en%20brochures/2019/Continuiteitsbezoeken%20A5%20folder%202019.pdf
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Patienten-en-naasten/Wensenboekje
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WERKGROEP PROACTIEVE ZORGPLANNING  
EN COÖRDINATIE EN CONTINUÏTEIT VAN ZORG
Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten, als ook zorgprofessio-
nals, ervaren knelpunten met name op het gebied van communicatie, 
coördinatie en continuïteit van zorg en deskundigheid.  
Goede kwaliteit van palliatieve zorg vergt coördinatie en continuïteit 
van zorg en met kennis van zaken vooruitplannen en organiseren.

Het is van belang dat generalistische zorgverleners en waar nodig spe-
cialistische zorgverleners en vrijwilligers en zorgorganisaties  
samenwerken als een interprofessioneel team in nauwe samenwerking 
met de patiënt en diens naasten, zodat behandeling en zorg afgestemd 
wordt op de door de patiënt gestelde waarden, wensen  
en behoeften.   

De werkgroep heeft vastgesteld dat een brede benadering nodig is om 
de knelpunten op te lossen. Belangrijke pijlers zijn:
1. borging van de rol van de centrale zorgverlener 
2. focus op inzet specialistische expertise 

Een projectvoorstel, met daarin een Interprofessioneel Samenwer-
kingsmodel Palliatieve Zorg Twente, is eind december 2020 verspreid 
naar de diverse netwerkpartners teneinde feedback op te halen om-
trent de bevindingen van de werkgroep.  

Implementatietrajecten2 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/Jaarrapportages/documenten%20behorend%20bij%20meerjarenbeleidsplan/Interprofessioneel%20samenwerkingsmodel%20Palliatieve%20Zorg%20Twente.jpg%20def.jpg?ver=9BBlbVXog_f1UWUIK45NrA%3d%3d
https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/Jaarrapportages/documenten%20behorend%20bij%20meerjarenbeleidsplan/Interprofessioneel%20samenwerkingsmodel%20Palliatieve%20Zorg%20Twente.jpg%20def.jpg?ver=9BBlbVXog_f1UWUIK45NrA%3d%3d
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Het transmuraal zorgpad, dat in 2018 is ontwikkeld, is in 2020 
doorontwikkeld naar een Levenspad Palliatieve Zorg.  

Een online levenspad met informatie voor zowel de patiënt, de naaste/
mantelzorger als ook de zorgprofessional/vrijwilliger. Het pad is 
opgedeeld in 4 stappen. Per stap staat de belangrijkste informatie 
beschreven. Daarnaast is er aandacht voor rouw, proactieve 
zorgplanning, de patiënt in de maatschappij en diverse doelgroepen.
Zie ook onder samenwerking keten dementie - pagina 12. 
Het levenspad werd gepresenteerd op de landelijke PZNL dag en werd 
daar positief ontvangen. Meerdere Netwerken Palliatieve Zorg willen 
hiermee mogelijk aan de slag.

Levenspad  
Palliatieve Zorg

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Levenspad
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Diverse geplande scholingen zijn geannuleerd in verband  
met Covid-19. Uiteindelijk zijn in 2020 georganiseerd:
- 2 casuïstiekbesprekingen
- 7 scholingsbijeenkomsten (diverse thema’s en doelgroepen) 
- 2 digitale bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten werden goed bezocht en positief geëvalueerd. 

GLUREN BIJ DE BUREN
De algemene doelstelling van deze snuffelstage is dat mensen meer 
zicht krijgen op een ander werkveld en dat dit het netwerkzorg denken 
kan bevorderen. Vanwege Covid-19 hebben deze snuffelstages niet 
plaatsgevonden. 

KENNISKRING HOSPICES / VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE  
TERMINALE ZORG (VPTZ) 
De kenniskring hospices kwam in 2020 regelmatig digitaal bijeen.  
Daarnaast is een app groep gestart waar frequent gebruik van gemaakt 
is. Alle ontwikkelingen en (nieuwe) vraagstukken n.a.v. Covid-19 maakte 
dat de coördinatoren behoefte hadden aan uitwisseling en afstemming. 
In het najaar is gestart met het centraal bijhouden van een gezamenlij-
ke wachtlijst. Het doel is om inzicht te krijgen in de mate van mogelijke 
wachtlijstproblematiek Twente breed. 

Twee hospices hadden een iets hogere bedbezetting dan in 2019, echter 
de overige hospices hadden een lagere bedbezetting. Hiermee zet 
de eerder ingezette stijging zich niet door. Aangezien 4 hospices een 
periode gesloten waren (o.a. verbouwing, vanwege COVID-19 besmettin-
gen of tijdelijk als cohortafdeling functioneerden) en factoren als geen/
weinig bezoek mogen ontvangen wellicht ook meespelen, kunnen geen 
conclusies worden getrokken uit het bovenstaande. 
De gemiddelde ligduur varieerde in 2020 van 17 tot 35 dagen. Dat was 
in 2019 tussen 16 en 29 dagen. 

De hospices zorgen zelf voor een actueel overzicht beschikbare hospice-
bedden op de website en in PalliArts. 

In 2020 zijn bij 202 zorgsituaties vrijwilligers ingezet. Dit is een daling ten 
opzichte van 2019 (332 zorgsituaties). Van deze 332 inzetten gaat het 
om 10 intramurale inzetten, waarvan 9 in de regio Enschede, Haaksber-
gen. Dat zijn er 21 minder dan in 2019. In 4 regio’s zijn geen intramurale 
inzetten gedaan (in 2019 was dat nog 1 regio). In 2020 zijn minder uren 
ingezet (4241) dan in 2019 (10.069). Dat betekent dat per zorgsituatie 
het aantal uren lager was dan in 2019. 
Ook hier geldt dat COVID-19 maakte dat gedurende een langere periode 
in nagenoeg alle regio’s de vrijwilligers niet ingezet werden. En daar-
naast waren ook minder vrijwilligers beschikbaar in de periode dat wel 
weer ingezet werd. 

Deskundigheidsbevordering1

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Plaatsen-vrij
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Plaatsen-vrij
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SAMENWERKING OPLEIDINGSINSTITUTEN
De samenwerking met CIVO, SAXION en ROC is inmiddels zodanig dat  
de opleidingsinstituten in samenspraak met de Netwerken hun oplei-
dingsaanbod op het gebied van palliatieve zorg op elkaar afstemmen. 
ROC van Twente heeft in 2020 een bijscholingsaanbod (10 weken, 
blended learning) doorontwikkeld voor verzorgenden.

Ruim 20 verpleegkundigen vanuit Twente zijn in maart gestart met de 
Leergang Palliatieve Zorg bij Saxion. Vanwege Covid-19 is de opleiding 
na 1 dag gestaakt en in september opnieuw gestart, nu grotendeels di-
gitaal. Stichting Roparun (en met aanbeveling van de Almeloopers) heeft 
met € 52.140,00 een grote bijdrage geleverd hieraan. 
 

Met het Lectoraat Palliatieve Zorg van Saxion vindt een structureel 
overleg plaats om te kijken naar andere samenwerkingsmogelijkheden. 
Onder andere zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een minor 
interprofessionele palliatieve zorg. De hoofddocent palliatieve zorg van 
Saxion participeert in de werkgroep proactieve zorgplanning en coördi-
natie en continuïteit van zorg - zie pagina 7.

Eén van de coördinatoren heeft een gastles verzorgd bij het CIVO.  
De adviseur in opleiden, CIVO Zorgopleiders, participeert in de werk-
groep deskundigheidsbevordering. 

Deskundigheidsbevordering2

 ‘Ruim 20 
verpleegkundigen 

vanuit Twente zijn in 
maart gestart met de 
Leergang Palliatieve 

Zorg bij Saxion’

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Leergang-Palliatieve-Zorg/p/KCS104
https://roparun.nl/nl/
https://www.almeloopers.nl
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De algemene doelstelling van de communicatie vanuit de Netwer-
ken is: het zorgdragen voor informatie over de palliatieve zorg in 
het algemeen en de zorgmogelijkheden in de regio in het bijzonder.

Diverse acties zijn gerealiseerd in 2020 zoals: 
•  De website is bijgehouden waarbij onderdelen als het Levenspad 

palliatieve zorg zijn toegevoegd. 
•  Verspreiding diverse folders. 
•  Verspreiden tiende editie van het magazine PAL voor U (inclusief 

regionale katern) en de folders “Willem; Hart voor levensvragen”.  
•  Een presentatie voor ouderen uit Nijverdal/Hellendoorn over palli-

atieve zorg werd voorbereid maar is uiteindelijk, vanwege Covid-19, 
niet door gegaan.

•  Tien nieuwsbrieven, gericht op professionals, zijn uitgegeven met 
daarin aandacht voor diverse ontwikkelingen en activiteiten zowel 
regionaal als landelijk, met een extra nieuwsbrief naar aanleiding  
van Covid-19 en een extra nieuwsbrief Levenspad Palliatieve Zorg

•  Benutting van sociale media zoals Twitter, Facebook, Instagram, You-
Tubekanaal en contacten met andere netwerkcoördinatoren  
via diverse groepen op LinkedIn en Basecamp.

•  Daarnaast zijn regelmatig extra mailingen uitgegaan naar de diverse 
gremia betreffende specifieke activiteiten van de Netwerken zoals  
het wensenboekje, lancering Levenspad Palliatieve Zorg,  
‘Willem. Hart voor levensvragen’ en activiteiten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering. 

•  De app PalliArts wordt actueel gehouden.
•  Daarnaast hebben de Netwerken een bijdrage geleverd  

aan de productie van het filmpje “Maak kennis met  
Willem. Hart voor levensvragen”. 

PR & Communicatie

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://willemlevensvragen.nl/downloads/
https://mailchi.mp/01fc8b488227/coronavirus-extra-nieuwsbrief-netwerken-palliatieve-zorg-twente?e=ad98765032
https://mailchi.mp/f92924794100/op-pad-in-de-wereld-van-de-palliatieve-zorg?e=ad98765032
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Zorgverleners/Transmuraal-Zorgpad
https://willemlevensvragen.nl
https://www.pallialine.nl/index.php?pagina=/site/pagina.php&id=54399
https://www.youtube.com/watch?v=_7Cm9djaSF4
https://www.youtube.com/watch?v=_7Cm9djaSF4
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SAMENWERKING KETEN DEMENTIE TWENTE
Al jaren wordt nauw samengewerkt met de Keten Dementie Twente. 
In 2020 heeft de Keten Dementie het Zorgpad Palliatieve Zorg van de 
Netwerken vertaald naar een Levenspad Dementie. Hierbij waren de 
coördinatoren betrokken en zodanig geïnspireerd dat vervolgens het 
Zorgpad Palliatieve Zorg verder werd doorontwikkeld tot een Levens-
pad Palliatieve Zorg - zie pagina 8. Beide Levenspaden zijn qua vorm en 
layout op elkaar afgestemd.  

SAMENWERKING PARKINSONNET
In het najaar waren de kaderhuisarts palliatieve zorg, specialist ouder-
geneeskunde (palliatieve zorg), verpleegkundige palliatieve zorg en 
de netwerkcoördinatoren betrokken bij een scholingsbijeenkomst, als 
onderdeel van het blended learning ‘Palliatieve zorg bij de ziekte van 
Parkinson’. Dit project (ParkinsonSupport) heeft als doel de palliatie-
ve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten te 
verbeteren. De blended learning bestaat uit twee onderdelen, namelijk 
een e-learning en een netwerkbijeenkomst over palliatieve zorg. Deze 
netwerkbijeenkomst is in afstemming met het Netwerk vormgegeven. 
ParkinsonNet Twente is voornemens om in 2021 een ParkinsonPunt in 
Twente op te zetten en er is uitgesproken dat men graag de samenwer-
king aan wil gaan met de Netwerken Palliatieve Zorg. 

SAMENWERKING CVA/NAH KETEN
In januari heeft een van de netwerkcoördinatoren een landelijke bijeen-
komst bezocht, waar de eerste resultaten van de inzet van casemana-
gers hersenletsel in drie pilotregio’s werden gedeeld. De pilot Casema-
nager Hersenletsel is onderdeel van het programma Volwaardig leven. 
In november 2020 werd het rapport ‘Opbrengsten van een jaar Casema-
nager Hersenletsel’ gepresenteerd. De samenwerking in de regio heeft, 
mede door corona, nog geen verdere vorm gekregen. 

CLIËNTPARTICIPATIE
De werkgroep cliëntparticipatie is in 2020 opgeheven. Inmiddels partici-
peert een vrijwilliger van VPTZ in de werkgroep beleid met als opdracht 
het cliëntenperspectief te bewaken. Daarnaast is het beleid dat per 
onderwerp bekeken wordt hoe de clientparticipatie te realiseren is.  
In 2020 hebben patiënten/naasten/nabestaanden meegewerkt aan de 
inhoud van het Levenspad Palliatieve Zorg.  

INTERNATIONALE DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG (IDPZ)
Vanwege corona is de geplande open dag hospices in het najaar 
van 2020 geannuleerd. Toch wilden we deze dag niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Via de nieuwsbrief en social media werd aan de 
zorgverleners gevraagd na te denken over hun eigen levenseinde.  
Ook werd verwezen naar het wensenboekje en overige hulpmiddelen. 

Overige activiteiten1

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/parkinsonsupportpalliatieve-zorg-voor-patienten-met-de-ziekte-van-parkinson-en-hun-naasten/verslagen/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/01/opbrengsten-van-een-jaar-casemanager-hersenletsel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/01/opbrengsten-van-een-jaar-casemanager-hersenletsel
https://www.facebook.com/palliatievezorgtwente/photos/2030268150437702
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GEESTELIJKE ZORG IN DE EERSTELIJN,  
‘WILLEM. HART VOOR LEVENSVRAGEN.’
Nadat medio september 2019 Willem. Hart voor levensvragen officieel 
van start ging, is in 2020 hard gewerkt om meer bekendheid te reali-
seren omtrent de inzetmogelijkheden van geestelijke verzorgers in de 
eerstelijn en de ondersteuningsmogelijkheden voor professionals en 
vrijwilligers werkzaam in de eerstelijn. 

Het doel van Willem is dat ondersteuning bij zingeving en levensvragen 
bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen in de regio Twente en  
Achterhoek. In het team van Willem zijn ervaren en gekwalificeerde 
geestelijk verzorgers werkzaam uit de regio Twente en Achterhoek. 

Willem richt zich op:
- Zorgvragers in de palliatieve fase en hun naasten
- Mensen van 50 jaar en ouder
- Kinderen in de palliatieve fase en hun naasten

Momenteel vindt marktverkenning en veldconsultatie plaats. Mede om 
te bepalen hoe het verder gaat met de financiering van de Centra voor 
levensvragen na 2021. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u 
naar het verantwoordingsverslag 2020. 

RSA, REGIONALE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (INTENSIEVE) ZORG 
IN DE EERSTELIJN
Deze RSA is in 2018 ontwikkeld en geaccordeerd door het Algemeen 
Bestuursoverleg naar aanleiding van signalen dat het steeds vaker 
niet meer lukt om de gewenste nachtzorg bij terminale patiënten te 
realiseren. 

Er blijkt veel draagvlak te zijn voor deze samenwerkingsafspraak waarin 
zowel de mantelzorg als ook de inzet van vrijwilligers als voorliggende 
voorzieningen een duidelijke plek heeft gekregen. In 2019 en 2020 
zijn signalen gekomen dat nog niet alle organisaties conform de RSA 
werken. Tevens blijkt dat met name de inzet van nachtzorg soms lastig 
realiseerbaar is, mede door de krappe arbeidsmarkt. Ook blijkt dat 
organisaties nog onvoldoende gebruik van elkaar maken. Vanwege 
Covid-19 zijn de organisaties niet bezocht om de RSA te evalueren.  
Wel is bij Menzis en Fibula deze problematiek aangekaart. 

GESPREK MENZIS
In 2020 zijn een afvaardiging van het DB en de beide coördinatoren in 
gesprek gegaan over de diverse ontwikkelingen in de palliatieve zorg. 
Het doel is om Menzis van input te voorzien en samen te werken waar 
mogelijk en wenselijk, teneinde de palliatieve zorg te verbeteren.  

Overige activiteiten2

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://willemlevensvragen.nl
https://netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Zorgverleners/Regionale-samenwerkingsafspraken
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Casuïstiekbesprekingen

Hartfalen  1x 
Bereik: 6 deelnemers 

Dilemma’s bij palliatieve sedatie intramuraal 1x 
Bereik: 9 deelnemers

Overig geaccrediteerd scholingsaanbod
Deze scholingen werden verzorgd door professionals werkzaam bij 
diverse organisaties. Doelgroep: verpleegkundigen, verzorgenden en 
agogisch medewerkers.
De accreditatie werd verzorgd door Ziekenhuisgroep Twente, Trivium-
MeulenbeltZorg of door de docent zelf. 

 
Doorvragen, durf jij het aan? 5x
Bereik: 113 deelnemers

STEM 1x
Bereik: 21 deelnemers

Module Meetinstrumenten in de palliatieve fase 1x
Bereik: 24 deelnemers

Ergotherapie in de palliatieve fase 1x 
Bereik: 20 deelnemers

Scholing Empoweren PaTz-verpleegkundigen 2 dagdelen 1x 
Bereik: 15 deelnemers 

Digitaal aanbod
Webinar: Gesprekken over behandelwensen 2x
Bereik: 30 deelnemers 

Alle bovenstaande bijeenkomsten zijn (zeer) positief geëvalueerd.

De film Doodziek (Ölume çare yok) die op initiatief van  
Arcon, VPTZ Leendert Vriel Twente en de Netwerken  
Palliatieve Zorg MNWT ontwikkeld werd voor het project  
‘Interculturele palliatieve zorg’, is herontdekt in den lande. 
Deze film is als onderwijsmateriaal door de projecten  
Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijs-
materiaal voor het initieel onderwijs.

Bijlage 1
Overzicht Deskundigheidsbevordering

113

6 20

21

9 15

30

24

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/
https://www.youtube.com/watch?v=rIca04yL87w
https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/doodziek
https://www.pasemeco.nl
https://palliatievezorg.mumc.nl/onderwijs/edupal
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