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Inleiding 
 

Na in 2019 het eerst jaar van het twee jarenplan te hebben uitgevoerd is in dit stuk het 
activiteitenplan voor 2020 beschreven van Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe. Het 
doel van het Netwerk is om samen met alle betrokkenen te werken aan verbetering van de 
palliatieve zorg en sluit aan bij de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve 
Zorg.  
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe is een samenwerkingsverband van 
organisaties, die zich inzetten voor ontwikkeling, samenhang en kwaliteit van palliatieve 
zorg voor patiënten en naasten. De coördinatie van het netwerk is gericht op een compleet, 
dekkend en samenhangend aanbod van verantwoorde palliatieve zorg in de regio. 
 
Coördinatie is de centrale taak van het netwerk palliatieve zorg. Deze vormt tegelijkertijd 
het leeuwendeel van het werk van de netwerk coördinator. Samenwerking en verbinding 
zoeken met aangesloten organisaties, informeren, signaleren en faciliteren zijn kerntaken. 
De communicatiestructuur van het meerjarenplan blijft in werking.  Ook dit jaar zullen de 4 
hoofdthema’s indeling geven aan de activiteiten van het netwerk.  
 
Het activiteitenplan is bedoeld al leidraad in het handelen van de netwerk coördinator, de 
stichting, GezondVeluwe, kerngroep en werkgroepen. Het zal ook gebruikt worden om 
regelmatig te evalueren en het handelen waar nodig aan te passen. Tot slot is het een 
hulpmiddel bij de verantwoording aan het ministerie van VWS voor de gebruikte subsidie.  
 
Elk hiernavolgend hoofdstuk gaat per hoofdthema in op de doelstelling en resultaten zoals 
verwoord in de subsidieaanvraag, specifieke activiteiten en (globale) planning. In dit 
activiteitenplan is de extra opdracht van VWS, de implementatie van geestelijke verzorging 
thuis ook opgenomen. Dit betreft een separate subsidie, maar wordt binnen het netwerk als 
een van de hoofdthema’s geïntegreerd. Beide begrotingen die ingediend zijn bij VWS zijn in 
de bijlage toegevoegd.  
 
 
Hendrik de Vries, Stichting palliatieve zorg Veluwe en GezondVeluwe 
Ard Kleijer, voorzitter kerngroep 
Willemien Schep, netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe 
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Samenwerking en toegankelijkheid 
 
Probleemstelling:  
Palliatieve cliënten krijgen niet altijd de juiste zorg op de juiste plek 
 
Doelstelling 2020: Juiste mensen op de juiste plek 
Afstemming palliatieve zorg nu zonder getekende terminaal verklaring. Hoe organiseren we 
de terminale zorg goed (VPTZ/PZT/Toegankelijkheid VGZ) Proactieve zorgplanning d.m.v. 
onder andere PATZ-groepen, palliatieve poli, palliatief moduul OZO verbindzorg inzetten. 
 
Resultaten: Samenwerkingsafspraken en goede afstemming in de palliatieve zorg. 
Goede samenwerking en structurele samenwerkingsafspraken voor cliënten na markering 
van de palliatieve fase zijn belangrijk. Palliatieve cliënt krijgt juiste zorg op juiste plek.  

 

Planning 

Activiteit Wie planning 

Signaleren van knelpunten, 
schaarse capaciteit goede 
palliatieve zorg. 

vertegenwoordiger Icare, 
ziekenhuis en Willemien 
Schep (NC) 

Q1 

Plan voor verbetering 
“Juiste zorg op juiste plek” 

in samenwerking met 
GezondVeluwe 
wijkmanagers Medicamus, 
OZO verbindzorg 

Q2  

Uitvoeringplan NPZ en Gezond Veluwe Q3 

Evalueren samenwerking 
GezondVeluwe  
 

Kerngroep, stichting en 
GezondVeluwe 

Q4 

 

 

Middelen 
Inzet uren netwerk coördinator, lidmaatschap Gezond Veluwe en €1000, gereserveerd voor 
projectgelden 
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Richtlijnen en zorginnovatie 
 

Probleemstelling:  
Ontwikkelde richtlijnen en zorginnovatie binnen de palliatieve zorg die nog niet bekend zijn en/of 
geïmplementeerd 
1. Het kwaliteitskader Palliatieve zorg 
2. Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) waaronder palliantieprojecten 
 

Doelstelling 2020 
Kwaliteitskader en zelfevaluatie onderzoek naar ervaringen en output.  
Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) wordt vanuit het netwerk mee samen gewerkt aan 
landelijke en regionale projecten en palliantie project in gesprek met de burger 
 

Resultaten:  
Netwerk Palliatieve zorg Noordwest Veluwe staat in met verbinding met Septet en landelijke 
projecten 
Alle netwerkorganisaties kennen het kwaliteitskader en het NPPZ en werken mee aan invoering en 
ontwikkelen en zelfevaluatie 

 

Planning 

Activiteit Wie planning 
Bekend maken van het kwaliteitskader 
kader palliatieve zorg 

Netwerk coördinator met 
kerngroep leden 

Q1 

Zelfevaluatie is bekend en waar 
mogelijk gebruikt 

Netwerk coördinator Q3 

Organisaties hebben een plan om 
verbeteringen uit het 
kwaliteitskaderkader te 
implementeren dmv goede 
voorbeelden delen 

Netwerk coördinator Q4 

NPPZ is bekend en de netwerk 
coördinator zoekt samenwerking en 
verbinding in het netwerk. Bottom-up 
en top-down 

Netwerk coördinator in 
samenwerking met 
consortium Septet 

Evaluatie Q4 

  

Middelen:  
Inzet uren netwerk coördinator en communicatiemiddelen netwerk 
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Bewustwording en deskundigheid 
Probleemstelling:  

1. Kennis te kort palliatieve zorg 
2. Het aanbod deskundigheidsbevordering palliatieve zorg van de regio is niet geheel 

duidelijk en er is geen overzicht in samenwerking.  
 

Doelstelling 2020:  
1. Er is een breed dekkend aanbod aan scholingen voor de verschillende 

opleidingsniveaus en de verschillende doelgroepen.  
2. Het aanbod van onderwijs voor Palliatieve zorg in eigen netwerk en Septet is in kaart 

gebracht. Er wordt samen gewerkt in het onderwijsknooppunt 

 

Resultaten:  
Breed dekkend inzichtelijk aanbod van opleidingen en deskundigheidsbevordering 

 

Planning: 

Activiteit Wie planning 
Kwaliteitskader leidend voor 
deskundigheidbevordering 

Netwerk coördinator en 
kerngroep lid Laura Jansen 

Q1 

Jaarplanning met aanbod voor zorgverleners 
van verschillende zorgorganisaties en 
verschillende opleidingsniveaus 

Werkgroep 
deskundigheidsbevordering 

Q1 

Scholingsaanbod is voor 50% geaccrediteerd Netwerk coördinator Gehele jaar 

Deelname onderwijsknooppunt septet Netwerk coördinator Gehele jaar 

Netwerk coördinator maakt in eigen regio 
opleidingsaanbod inzichtelijk 

Werkgroep 
deskundigheidsbevordering 

Q4 

Deelname landelijk O2PZ project Netwerk coördinator Gehele jaar 

Evalueren en bijstellen Werkgroep 
deskundigheidsbevordering 

Q2 en Q4 

 

Middelen  
• Inzet uren netwerk coördinator en communicatiemiddelen netwerk 
• Budget is gereserveerd van €1500,00 per jaar 
• Onderwijsknooppunt in netwerk en deelname O2PZ uit projectgelden 
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Geestelijke verzorging 
 

Probleemstelling:  
Binnen het netwerk is de start gemaakt met het oprichten van een centrum voor levensvragen, maar 
deze is nog niet volledig operationeel en heeft nog weinig naamsbekendheid 
 

Doelstelling 2020 
Binnen Noordwest Veluwe is een zelfstandig functionerend centrum voor levensvragen die de 
opdracht van VWS vormgeeft. Actieonderzoek ZonMW heeft eerste jaar implementatie in Putten en 
Elburg 
Wat is belangrijk: Borging/draagvlak van een Centrum van levensvragen bij regionale partijen, 
verbinding met geestelijke verzorgers in de tweede lijn en samenwerking met verwijzers 
 

Resultaten:  
Het Centrum voor levensvragen is operationeel en losgekoppeld van het netwerk palliatieve zorg 
 

Planning 

Activiteit Wie planning 
Uitvoeringplan, centrum voor levensvragen 
(uitvoering plan bij subsidieaanvraag) 

Kerngroep, Stichting en 
Gezond Veluwe 

Gehele jaar, zie 
plan 

Centrum van levensvragen borgen in 
stichting 

Hendrik de Vries en netwerk 
coördinator 

Q3 

PR: Implementatie en naamsbekendheid. 
Communicatieplan 

Netwerk coördinator, 
geestelijk verzorgers en alle 
belanghebbenden  

Gehele jaar, zie 
plan 

Deelname actieonderzoek Projectleiders en Gezond 
Veluwe 

2020 en 2021 

   

 

Middelen:  
Middelen zijn beschikbaar gesteld door VWS, Hiervan kan de eerste 2 jaar 2/7 deel ingezet worden 
voor ontwikkeling van centrum voor levensvragen. Verantwoording subsidie separaat van de 
subsidie van het netwerk.  
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Toekomst netwerk 
 
De adviezen die in 2019 door de denktank toekomst netwerken palliatieve zorg gegeven zijn zullen 
door de kerngroep van het netwerk gevolgd worden. Adviezen en koersveranderingen zullen in het 
nieuwe jaarplan 2021 opgenomen worden. Tevens zal het organogram in de samenwerking met de 
Stichting palliatieve zorg Veluwe, GezondVeluwe en de kerngroep geëvalueerd worden.  
 
 
 

Willemien Schep, netwerkcoördinator palliatieve zorg 
E w.schep@willemholtrophospice.nl  
T 06 36183680 
 

                     

mailto:w.schep@willemholtrophospice.nl

