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Jaarplan 2022  

 

Speerpunten 

 Transmurale Samenwerking tussen eerste en tweede lijn (Isala)  
Komen tot een breed gedragen programma palliatieve zorg:  

 
a. Een zorgpad palliatieve zorg  

Dit zorgpad wordt ingericht vanuit de behoefte van zorgverleners aan een 
transmurale manier van samenwerken voor de palliatieve patiënt in de regio. 
Door een goed beschreven zorgpad en regionale consensus hierover, 
faciliteren we een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt. 
Het doel van dit zorgpad is:  
Betere signalering en markering van de palliatieve fase, met aandacht voor 
kwaliteit van leven: 

-Op basis van de behoefte van de patiënt;  
-Meer preventief en proactief werken in plaats van reactief handelen; 
-Verbetering van overdracht en samenwerking tussen 1e en 2e lijn; 
-Verbeterde en eenduidige werkafspraken. 

 
b. Een geïntegreerd consultatieteam voor specialistische palliatieve zorg  

Een transmuraal team palliatieve zorg (TTPZ) dat voldoet aan de kernpunten 
van het kwaliteitskader palliatieve zorg: vroege inzet van palliatieve zorg, 
gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning, continuïteit & 
coördinatie van zorg, sterven op de plek van voorkeur en palliatieve zorg als 
generalistische zorg met, waar nodig, specialistische ondersteuning. 
 

 
 Vervolgen implementatie en borging van de Governance.  
 

- Samenbrengen en een gezamenlijke agenda inrichten  
o Hospices (inmiddels bestaand)  
o Wijkverpleging  

 Kampen / IJsselmuiden: Werkgroep Palliatieve zorg voor IJsselmond  

 Dalfsen / Hardenberg  
 Zwolle  

o Vrijwilligersorganisaties  
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Werkgroepen 
  
 

Werkgroep Doelstelling 

1. Regionaal consultatieteam Nu de consultatiestructuur is uitgebreid, is de 
doelstelling het aantal consulten met 40% uit te 
breiden.    

2. Deskundigheidsbevordering  Leergang voor verpleegkundigen en verzorgenden 
updaten, organiseren en plaatsen en de 
leeromgeving van de Isala Academie. Deze 
leergangen tevens digitaal opzetten.   

3. Toolkit ontwikkeling  Evaluatie toolkits (kennisverspreiding en 
ondersteuning aandachtsvelders) en  
Realisatie van de toolkits leergang 
verpleegkundigen en verzorgenden voor 2022 

4. Verbinding & Verdieping  
 

Opnieuw werven van nieuwe leden voor de 
werkgroep. Werkwijze van de werkgroep 
beschrijven en nieuwe leden ‘inwerken’.  
Protocol/format maken voor symposium van de 
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ); 
Uitgesteld symposium van 2021 op 14 april 2022.   

5. Palliatieve Zorg voor IJsselmond  De samenwerking met de huisarts en apothekers in 
de regio optimaliseren en onderling afstemmen 
waarbij proactieve zorgplanning de meeste 
aandacht krijgt.  

 


