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Werkconferentie TSPZ en kennismarkt  
 
4 oktober 2021  

 
Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland en het NPZR&o organiseerden op 4 oktober 

2021 de werkconferentie ‘overdracht’ (waaronder presentatie onderzoeksresultaten TSPZ) & 

kennismarkt over innovaties in de palliatieve zorg. Deze werkconferentie is mede dankzij de 

subsidie van ZonMw in het kader van regionale kennisverspreiding mogelijk gemaakt. De 

bijeenkomst die gehouden werd op de mooie locatie Hal4 aan de Maas werd bezocht door 58 

deelnemers.  

 

Doel 

Het doel van de kennismarkt was om professionals in onze regio te informeren over de resultaten 

van Palliantie en hen enthousiasmeren en stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. De 

uitnodiging was gericht op drie doelgroepen: 

 

• Zorgverleners, ondersteuners en vrijwilligers in de palliatieve zorg inzicht geven in hoe zij de 

lessen, interventies en instrumenten uit Palliantie kunnen gebruiken om zo goed mogelijke 

zorg te verlenen die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en mantelzorgers.   

• Management, beleidsmakers en medewerkers in zorgorganisaties inzicht geven in hoe de 

lessen, interventies en instrumenten geïntegreerd kunnen worden in het bestaande beleid en 

hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden.   

• Opleidingsfunctionarissen, docenten, opleiders en lectoren die onderwijs geven aan MBO, 

HBO, WO en vervolgopleidingen inzicht geven in hoe zij de lessen, interventies en 

instrumenten voor het voetlicht brengen bij studenten of hoe zij deze kunnen gebruiken in 

onderwijs en scholingen.  

 

De avond ging van start met een warme maaltijd voor de deelnemers. Hierna volgde een door 

twee acteurs uitgespeelde casus die de deelnemers bewust maakte van de gevolgen van een niet 

goed verlopen overdracht vanuit het perspectief van de patiënt en naasten. Marijanne Engel 

(onderzoeker) gaf een presentatie over de resultaten van het TSPZ project rondom het Maasstad 

ziekenhuis.  

 

Na de pauze geven onderzoekers van de andere Palliantie-projecten een pitch over zeven 

onderzoeken waarna de deelnemers in twee ronden in gesprek zijn gegaan over de 

onderzoeksresultaten en de bruikbaarheid in de eigen werksetting.  
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De zeven onderzoeken: 

• PalliSupport - door: Iris van Doorne - richt zich op het verbeteren van de zorg rondom oudere 

patiënten (65+ jaar) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis zijn opgenomen.   

• ACP in de eerste lijn voor kwetsbare ouderen en diens naasten - door Astrid Kodde - leert 

zorgverleners om met ouderen gesprekken te gaan voeren over hun behandel- en zorgwensen.  

• In gesprek over leven en dood - door Gudule Boland - richt zich op de beleving, waarden en 

wensen van mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase en hoe hier als 

zorgverlener mee om te gaan.  

• Goed begrepen - door Gudule Boland-  gaat over begrijpelijk informeren en samen beslissen met 

patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en hun naasten.  

• Voldoet de surprise question nog? - door Karin van der Rijt - Voor een tijdige afstemming van de 

zorg met de huisarts, is een markeringsinstrument nodig dat de specialist ondersteunt in de 

herkenning van de laatste levensfase.  

• Sigma - door Lotje Bagchus - over tijdig en nauwkeurig signaleren en markeren van 

veranderingen bij verpleeghuisbewoners in de palliatieve fase.  

• In gesprek over de dag van morgen - door Hanna van Dijk - over wensen en behoeften rondom 

het leven bespreekbaar te maken.  

 

De deelnemers ontvingen na afloop via de mail een factsheet met de informatie over de projecten 

en de contactgegevens van de onderzoekers.  
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