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Bestuurlijk overleg 
18 januari 2021 heeft het eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De 
trendanalyse palliatieve zorg is besproken en de speerpunten uit het 
activiteitenplan 2021 zijn voorgelegd. De bestuurders onderschrijven de 
ontwikkellijnen: 

1. Implementeren van het zorgpad voor de palliatieve patiënt 
Groningen met accent op ACP 

2. Inzetten op betere interdisciplinaire samenwerking en 
communicatie. Met daarbij beter positioneren van de centrale 
zorgverlener en een betere positionering van de specialist palliatieve 
zorg. Hierover zullen we in april met een projectvoorstel komen.  

3. Geestelijke zorg (www.gvthuis.nl) zal de nodige aandacht vragen. 
Eind 2021 vervalt de subsidie en zal GVthuis geborgd en zelfstandig 
verder moeten. We hebben hierover een gesprek gehad met VWS 
over de marktverkenning die we hebben geschreven.  

4. Verder uitbreiden zelfevaluaties. In principe gaan organisaties die 
nog niet gestart zijn met de zelfevaluatie dat in 2021 doen.  

5. Het bewustmaken van de burger over leven en zorg aan het einde 
van het leven via (digitale)bijeenkomsten.   
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scholingen netwerken 
De scholingen van de netwerken gaan door. De eerste voor 
verpleegkundigen start digitaal. De docenten hebben een scholing gevolgd 
in het digitaal lesgeven en hebben het programma data op aangepast. 
Klik hier voor alle data en voor aanmeldingen. 
 
 
Het lied mooie woorden 

 
Klik hier voor Het lied  
En mocht je de geluidsbanden willen, mail me dan even, dan stuur ik je ze 
toe via WeTransfer. 
 
 
Zorgadvies Groningen en GV thuis 
Zorgadvies Groningen heeft PR gemaakt richting huisartsenpraktijken voor 
GV thuis. Voor vragen over de inzet van GV thuis kun je huisartsen en POH’s 
wijzen op de tekst uit hun nieuwsbrief of hen rechtstreeks verwijzen naar 
www.GVthuis.nl  

mailto:netwerkpz@dichtbij.coop
http://www.gvthuis.nl/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/groningen/Zorgverleners/Scholingen
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NmVYPU_iYns&feature=youtu.be
https://zorgadviesgroningen.nl/over-zorgadvies-groningen/nieuws/2020/12/930750-geestelijke-verzorging-thuis
http://www.gvthuis.nl/
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Kennismarkten  
ZonMw heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het organiseren 
van twee kennismarkten om de resultaten van het Palliantie 
programma uit te dragen. Vanuit Ligare zullen deze later dit jaar 
georganiseerd worden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Twee inhoudelijke thema’s 
1. Herziening richtlijn Delier in de palliatieve fase. Om de 

herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de 
praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in 
de praktijk ervaren rondom delier in de palliatieve fase. De 
belangrijkste knelpunten worden vervolgens in de 
richtlijnmodule uitgewerkt 
Klik hier voor de enquête delier in de palliatieve fase 

2. Om de herziene richtlijn Angst en depressie in d epalliatieve 
fase zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt 
zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk 
ervaren rondom angst en depressie in de palliatieve fase. De 
belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnen uitgewerkt. 
Klik hier voor de enquête angst en depressie in de laatste 
levensfase 
 

 
Dialoog laatste levensfase 
In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland zijn in 2020 
ruim driehonderd mensen van verschillende achtergronden en  
leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase 
over waardig leven en sterven, euthanasie en voltooid leven. Klik 
hier voor de rapportage en klik hier voor het beluisteren van de 
podcast.  
 
 

 

 

 
Helpen bij verlies en verdriet in tijden van Corona 
Manu Keirse heeft een essay geschreven. Ter inspiratie:  
 

Helpen_bij_verlies_

en_verdriet_in_tijden_van_corona.pdf
 

 

mailto:netwerkpz@dichtbij.coop
https://nl.surveymonkey.com/r/87GBGX8
https://de.surveymonkey.com/survey-closed/?sm=RRJVO7lT_2BXgtIxOOt_2FDrOgIKYtBFXJqcayv_2FATSUtfMz67biT728R45Hxv2CQEf8Sbaz9LEtiZcVGRIbitdsiDTbkPDfxZZlxGS3OZ1W8pU_3D
https://de.surveymonkey.com/survey-closed/?sm=RRJVO7lT_2BXgtIxOOt_2FDrOgIKYtBFXJqcayv_2FATSUtfMz67biT728R45Hxv2CQEf8Sbaz9LEtiZcVGRIbitdsiDTbkPDfxZZlxGS3OZ1W8pU_3D
https://dialooglaatstelevensfase.nl/wp-content/uploads/2020/12/voor_goed_sterven_DEF.pdf
https://dialooglaatstelevensfase.nl/wp-content/uploads/2020/12/voor_goed_sterven_DEF.pdf
https://soundcloud.com/user-734138921/voor-goed-sterven/s-7nQ6DkQYvOD
https://soundcloud.com/user-734138921/voor-goed-sterven/s-7nQ6DkQYvOD
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