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Inleiding 
 
Voor jullie ligt het jaarplan 2022 van de Netwerken Palliatieve Zorg Drenthe & 
Steenwijkerland. 
De vier netwerken palliatieve zorg in Drenthe & Steenwijkerland zijn verdeeld over de 
regio’s Hoogeveen, Meppel & Steenwijkerland, Emmen en Assen. Zij hebben één 
gezamenlijke stuurgroep palliatieve zorg.   
De netwerken hebben van het ministerie van VWS de opdracht om te coördineren, 
faciliteren, signaleren en informeren. In dit jaarplan is per onderdeel uitgewerkt hoe 
daar in 2022 gezamenlijk verder vorm aan wordt geven.  
In 2022 zal het meerjaren beleidsplan 2022/2023-2026 worden opgesteld en wordt 
tevens het geactualiseerde samenwerkingsconvenant ter vaststelling en ondertekening 
aan de stuurgroep aangeboden. 
Jaarlijks wordt per netwerk, conform de regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke 
verzorging thuis, subsidie aangevraagd bij VWS.  
Aan het eind van het jaarplan zijn de activiteiten in een schema weergegeven.  
 
Januari 2022, Harmiene Gommans, netwerkcoördinator 
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Coördineren  

Organisatie Netwerken  
 
-Overleggen 

 Stuurgroep: twee keer per jaar overleg in voorjaar en najaar.  
Samenwerkingsconvenant definitief opstellen & vaststellen in 2022  

 vier Netwerken: vijf keer per jaar overleg 
 PCT Drenthe: netwerkcoördinator sluit twee keer per jaar aan bij overleg en op 

afroep.  
 VG sector: Samen met de netwerken in Groningen en de betrokken organisaties 

inzetten op verbeteren palliatieve zorg in de VG sector.  
 Kennisdragers: overleggen en/of scholingen twee keer per jaar per netwerk 
 Aanvullend: Organisaties structureel blijven betrekken, kennismaken met nieuwe 

netwerk- en stuurgroepleden etc.  
 

-Externe contacten onderhouden door netwerkcoördinator  
Stuurgroep Consortium Ligare vier keer per jaar  
Landelijk overleg Consortia (Loco)  vier keer  per jaar (i.s.m. collega Groningen) 
Landelijke werkgroep ZonMw op afroep 
Netwerkcoördinatoren dagen Fibula/PZNL vijf keer  per jaar  
Landelijke werkgroep doorontwikkeling Zelfevaluatie palliatieve zorg.  
IKNL/Fibula 2x per jaar overleg regio adviseur  
Dementie netwerken Drenthe; twee keer per jaar overleg met netwerkcoördinator. 
Hogescholen Windesheim, Saxion, VIAA. MBO opleidingen.  
Zorgverzekeraars.  Contact via Consortium Ligare 
ELV palliatief bedden; contact onderhouden met de organisaties die deze bedden 
aanbieden.  
Hospices in Drenthe, één keer  per jaar contact met voorzitters  
Gemeenten – contact via VDG 
Parkinsonnet 
 
Er wordt aangesloten bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 (NPPZ2 2021-
2026), waarin het centrale thema; Proactieve palliatieve zorg voor iedereen centraalstaat. 
Daarbij is er verbinding met de projecten vanuit het programma Palliantie II (ZonMw). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/palliantie-ii/
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-Netwerken & samenwerken 
In 2022 gaan de netwerken stapsgewijs aan de slag  
met  bouwstenen voor netwerken om de verbinding en samenwerking te evalueren en te 
versterken. Voorbereiding hiervoor wordt door een aantal netwerkleden (werkgroep) 
opgepakt. 
 

 

 
 

Zelfevaluatie palliatieve zorg 
In 2022 hebben de laatste zorginstellingen een zelfevaluatie gedaan.  

 Zorginstellingen stellen een werkgroep samen en gaan de  
zelfevaluatie invullen.  

 De netwerkcoördinator begeleidt zonodig bij de opstart, is bereikbaar 
voorvragen.  

 De netwerkcoordinator espreekt de ingevulde zelfevaluatie met de werkgroep en 
brengt een advies met verbeterpunten uit.   

 De netwerkcoördinator maakt in  2022 na alle zelfevaluaties een rapportage met 
gezamenlijke knelpunten.  

 Er is een cyclus van 5 jaar afgesproken in de stuurgroep in 2021. 
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Faciliteren 
 
Projecten 
-Project implementatie ACP Drenthe e.o.  
Proactieve zorgplanning of advance care planning (ACP) wordt internationaal  
gedefinieerd als ‘de mogelijkheid voor individuen om persoonlijke  
doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling  
en zorg te bepalen, deze te bespreken met naasten en zorgverleners en  
deze vast te leggen en zo nodig te herzien’. 
-Deelprojecten 

 Publiekscampagne 
 Implementatieproject stappenplan ACP, multidisciplinair 
 Onderzoek patiëntreis ACP en opvolgende acties. Monitoren  

van de continuïteit van het zorgproces in de laatste levensfase. 
Inzicht krijgen in de kwalitatieve effecten van ACP. 

 Digitale samenwerking 1e en 2e lijn; digitale gegevens ACP veilig delen    
-De regio 
ACP zal geïmplementeerd worden in heel Drenthe e.o.  
De volgende organisaties zullen daaraan deelnemen:  

- Huisartsen 
- Wijkverpleging en Casemanagers Dementie 
- Ziekenhuizen 
- Verpleeg- en verzorgingshuizen 
- Hospices  
- VG organisaties 
- GGZ  
- Welzijn, Netwerken ouderenzorg, gemeenten-WMO 
- Denktank 60+ Noord 

Hierbij zullen  ook beroepsgroepen betrokken worden, die met het levenseinde bezig 
zijn zoals uitvaartorganisaties en notarissen.   
-Plan van aanpak  
Dit project heeft een eigen projectleider en projectplan  
voor de komende twee jaren. 
-Stuurgroep netwerken palliatieve zorg Drenthe & Steenwijkerland 
De stuurgroepleden zetten dit onderwerp de komende tweejaar als speerpunt op de 
agenda binnen hun organisaties. 
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-Project Spirituele zorg/ Geestelijke verzorging thuis 
Stimuleren verdere uitrol van dit project /digitale leerwerplaats  
Spirituele zorg en aandacht voor de spirituele dimensie in overleg  
met de netwerken. Per netwerk zullen Geestelijk Verzorgers  
vertegenwoordigd zijn. In 2022 gaat GV thuis over van de netwerken palliatieve zorg 
(penvoerder ICARE)  naar een eigen rechtsvorm. 

-Project CURA ZonMw 
Beter Thuis Wonen werkte aan dit project in 2020-2022. Samen met de 
netwerkcoördinator informeert zij alle netwerkleden over de voortgang/resultaten en 
over de mogelijkheden voor andere organisaties om hier ook mee te gaan werken.  

Patz & kernteam Ouderenzorg 
In 2022 stand van zaken in kaart brengen en het effect van het project (2020/2021) 
monitoren en mogelijk uitbreiden 

Deskundigheidsbevordering 
Per netwerk wordt een themabijeenkomst georganiseerd in oktober in het kader van de  
Internationale Dag Palliatieve Zorg (9 oktober jaarlijks) en daarnaast per regio/netwerk 
2x een kennisdragersbijeenkomsten (=8) 
In 2022 gaat een werkgroep vanuit de netwerken aan de slag met harmonisatie en 
ontwikkeling van deskundigheidsbevordering palliatieve zorg binnen Drenthe & 
Steenwijkerland. 

Inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners 
In 2022 wordt in samenspraak tussen Fibula/PZNL, het Palliaitef Consultatieteam 
Drenthe en de netwerken de inzet van in pallaitieve zorg gespecialiseerde zorgverleners 
en (telefonische) consultatie nader uitgewerkt. 

Informeren  
 
Communicatiemiddelen  

 De website netwerken palliatieve zorg Drenthe & Steenwijkerland actueel 
houden 

 PZNL heeft medio 2021 de palliatieve zorgzoeker gepubliceerd, deze actueel 
houden  

 Beschikbaarheid en verspreiding info materiaal – o.a.folders; rondom het 
levenseinde, wensenboekje, Pal voor U.  

 Actualiseren Regiokatern Pal voor U 
 Publieksbijeenkomsten organiseren 

https://palliaweb.nl/netwerk-drenthesteenwijkerland
https://palliaweb.nl/palliatievezorgzoeker
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Signaleren  
 
Thuis sterven 
In 2021 is gesignaleerd dat de druk op de thuiszorg zijn effect heeft op de mogelijkheden 
om thuis te kunnen sterven. Organisaties monitoren dit knelpunt. Dit onderwerp staat 
op de agenda van de stuurgroep in 2022 

Capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplekken 
Faciliteren van inzicht in de actuele vrije bedden Palliatieve zorg. In 2021 zijn de 
hospices gestart met het zelf actualiseren van de beschikbare bedden in Point en de 
Zorgzoeker. 

Knelpunten en verbeterpunten 
Binnen de structurele overleggen is er aandacht voor knelpunten en verbeterpunten. 
 

******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afkortingenlijst 
ACP   Advanced Care Planning 
CURA   Concentreren, Uitstellen, Reflecteren, Actie 
ELV                Eerstelijns verblijf 
GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg 
IKNL   Integraal Kankercentrum Nederland 
Loco     Landelijk overleg consortia palliaitieve zorg 
Ministerie van VWS Ministerie van volksgezondheid, welzijn  en sport 
PCT Drenthe  Palliaitief ConsultatieTeam Drenthe 
PZNL   Palliatieve Zorg Nederland 
VDG   Vereniging Drentse Gemeenten 
VG sector  sector verstandelijk gehandicapten 
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning



 

Jaarplan 2022           8 
 

Activiteitenplan 2022 

 
Coördineren 

Doelstelling 
 

Uitwerking Wie Wanneer 

Samenwerkingsconvenant 
waarin helder omschreven 
staat wat van organisaties 
verwacht wordt en waar de 
verantwoordelijkheden en 
structuur van de netwerken en 
stuurgroep in beschreven zijn. 
 

Samenwerkingsconvenant 
vaststellen in de  
stuurgroep  

Voorzitter 
stuurgroep/DB en 
netwerkcoördinator 

Q1 2022 

Uitwerken verbeterplan 
palliatieve zorg met VG sector  

Samen met netwerken 
Groningen en de VG 
organisaties  

Netwerkcoördinator 
 
 

2022 
 
 

Zorgverzekeraar/ 
zorgkantoor betrekken bij 
netwerk 

Contact via Consortium Netwerkcoördinator 2022 

Gemeenten blijven betrekken 
bij netwerk ivm wmo, 
mantelzorgondersteuning. 

Via kernteams ouderen en 
VDG 
Via ACPproject zijn 
gemeenten aangehaakt in 
najaar 2021 

Voorzitter 
stuurgroep en 
netwercoördinator 
Ism project ACP 

2022 

Zelfevaluatie palliatieve zorg 
uitgevoerd,  door alle 
zorginstellingen en rapportage 
gezamenlijke knelpunten.  

Samenstellen werkgroep 
door de organisatie, 
invullen evaluatie en 
bespreken met 
netwerkcoördinator  

Netwerkleden en 
netwerkcoördinator 

2022 

Zorgpad Transmurale zorg 
verder uitwerken. 
 

Samenwerkingsafspraken 
Transmuraalzorgpad en 
ACP status in kaart 
brengen, monitoren,  
naderuitwerken 

Netwerkleden 
PCTD HZD 
Netwerkcoördinator 

2022 

 
Faciliteren  

Doelstelling 
 

Uitwerking Wie Wanneer 

Project ACP Drenthe eo. Alle zorgorganisaties en 
huisartsen werken aan de 
implementatie en  
gemaakte 
samenwerkingsafspraken   

Alle 
zorgorganisaties 
Monitoring: HZD, 
projectleiding en 
netwerkcoördinator 

2022 

Project Kernteamouderenzorg 
en palliatievezorg (patz)  

In 2021/2022 project 
kernteam ouderenzorg en 
patz status in kaart 
brengen, verder 
uitrollen/monitoren.   

Netwerkcoördinator  
HZD 
PTCD/IKNL 
Beleidsmedewerker 
Icare  

2022 
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Doelstelling 
 

Uitwerking Wie Wanneer 

Project spirituele zorg 
verder uitrollen in het 
netwerk in combinatie met 
GV thuis  

In elk netwerk een GV’er netwerken  2022 

Deskundigheidsbevordering 
kennisdragers 

In voor en najaar een 
scholing organiseren 
voor de kennisdragers in 
4 regio’s  

Netwerkleden 
(werkgroep)  met 
netwerkcoördinator 
 
 

April en november   

Symposium IDPZ In oktober in iedere regio 
een symposium 
organiseren 

Netwerkleden 
(werkgroep)  met 
netwerkcoördinator 
 

Start 1e kwartaal 
 

Cura ZonMw project 
implementeren bij Beter 
Thuis Wonen en andere 
organisaties interesseren 
aan te haken 

Implementatie ZonMw 
Cura project door Beter 
Thuis Wonen. 
Informeren en 
enthousiasmeren andere 
zorgorganisaties.  
Bijv via kennisdragers. 
Hier plan van aanpak 
voor maken  

Netwerkcoördinator 
en Projectleider 
Beter Thuis Wonen  

2022 

 
Informeren  

Doelstelling 
 

Uitwerking Wie Wanneer 

Informeren zorgverleners 
en  
Informeren publiek over 
palliatieve zorg  

Onderhouden, 
beschikbaar, verspreiden 
en actueel 
 

Secretariaat en 
netwerkleden en 
netwerk 
coördinator 
 

2022 
 

 
Signaleren  

Doelstelling 
 

Uitwerking Wie Wanneer 

Thuis sterven blijft mogelijk Knelpunten m.b.t. de 
druk op de thuiszorg 
monitoren en oppakken. 
Agendapunt Stuurgroep 

Zorgorganisaties/St
uurgroep/netwerk 
coördinator 

2022 

Monitoren capaciteit en 
bezetting van de palliatieve 
zorgplekken 
 

Capaciteit inzichtelijk  
Jaarlijks gesprek met 
bestuurders hospices en 
directeur Acanthis 

 
 
Netwerk 
coördinator 

 
 
2022  

 


