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Binnen ZZG Zorggroep werkt men sinds oktober 2015 met wijkverpleegkundigen die de post 
HBO opleiding Palliatieve Zorg hebben gevolgd aan de Hogeschool Utrecht. Samen met de 
verpleegkundig specialist palliatieve zorg, vormen zij het expertteam palliatieve zorg. De 
verpleegkundig specialist werkt voor de gehele organisatie en zorgt ervoor dat de kwaliteit 
van de zorg gewaarborgd wordt en waar nodig zet zij acties uit ter verbetering van die zorg. 
De expert verpleegkundigen zijn gekoppeld aan de regio waarin zij werken. Zij werken deels 
als generalist en deels als palliatief specialist, verpleegkundige zorg. Ze hebben binnen hun 
regio een voorbeeldfunctie om de dagelijkse palliatieve zorg en de uitvoering hiervan naar 
een hoger niveau te brengen. Zij zijn laagdrempelig te consulteren door collega’s en 
externen, waaronder andere thuiszorgorganisaties. Waar nodig schakelen de 
verpleegkundigen Palliatieve Zorg de expertise van de verpleegkundig specialist in. 
 

Door het succes van de functie van de experts, de toename van palliatieve zorgvragers en 
de hoge eisen die aan goede palliatieve zorg worden gesteld, heeft ZZG Zorggroep 
wederom zes wijkverpleegkundigen geworven die in oktober 2017 zijn gestart met hun 
opleiding. 
 

Manon van Tinteren (50 jaar), wijkverpleegkundige in Wijchen vertelt: ‘Ik werk sinds 4 jaar 
als wijkverpleegkundige, nadat ik jaren als leidinggevende heb gewerkt. Ik had meteen weer 
affiniteit met de palliatieve zorgvrager en merkte dat de zorg flink in complexiteit was 
toegenomen. Door die complexiteit ben ik heel blij dat ik de post HBO opleiding nu ben gaan 
volgen. Ik ben nu meer theoretisch onderbouwd aan het werk. Door de verdieping die ik nu 
al doormaak, realiseer ik me nog meer hoe bijzonder het is om als verpleegkundige in deze 
fase van iemands leven het proces te mogen volgen richting het levenseinde en echt iets 
voor diegene en diens naasten te betekenen.  
Ik wil tevens een voortrekkersrol vervullen en bijvoorbeeld de samenwerking met de 
huisartsen en de wijkteams versterken. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig markeren van de 
cliënt als palliatief. Je hebt dan een goede samenwerking met de huisarts nodig om onder 
andere de Advanced Care Planning uit te kunnen voeren. Ik neem inmiddels ook actief deel 
aan de PaTzgroep Wijchen, waardoor ik merk dat de samenwerking met huisartsen in de 
palliatieve zorg verbetert. Je leert elkaar kennen en je benadert elkaar laagdrempelig.’ 
 

De verwachting is, dat er in 2018 nog een aantal wijkverpleegkundigen opgeleid gaan 
worden tot expert palliatieve zorg. Heb je interesse, houdt de website van ZZG Zorggroep in 
de gaten! 
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