WERKCONFERENTIE & KENNISMARKT
Overdracht en innovaties in de palliatieve zorg
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Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg
factsheet
In 2015 gaven alle netwerken aan dat onvoldoende samenwerking en overdracht tussen zorgverleners uit het
ziekenhuis en buiten het ziekenhuis één van de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg is. Het TSPZ is
een verbetertraject rond transmurale samenwerking.
Contactpersoon: Marijanne Engel m.engel@erasmusmc.nl
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PalliSupport
PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg rondom oudere patiënten (65+ jaar) met een palliatieve zorgbehoefte
die acuut in het ziekenhuis zijn opgenomen.
Contactpersoon: Iris van Doorne i.vandoorne@amsterdamumc.nl
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ACP in de eerste lijn voor kwetsbare ouderen en diens naasten
Leert zorgverleners om met ouderen gesprekken te gaan voeren over hun behandel- en zorgwensen.
Contactpersonen: Astrid Kodde a.kodde@pznl.nl en Annicka van der Plas a.vanderplas@amsterdamumc.nl
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In gesprek over leven en dood
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.
Contactpersoon: Gudule Boland g.boland@pharos.nl
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Goed begrepen
Over begrijpelijk informeren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en hun naasten.
Contactpersoon: Gudule Boland g.boland@pharos.nl

Voldoet de surprise question nog?
Het is belangrijk dat zorgverleners op tijd spreken over de laatste levensfase. 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.
Contactpersoon: Karin van der Rijt c.vanderrijt@erasmusmc.nl
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Sigma
Biedt werkwijze om samen met betrokken zorgverleners op zoek te gaan naar voor hen passende instrumenten voor het
tijdig en nauwkeurig signaleren en markeren van veranderingen bij verpleeghuisbewoners in de palliatieve fase.
Contactpersoon: Lotje Bagchus c.bagchus@amsterdamumc.nl
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In gesprek over de dag van morgen
Een door professionals én ouderen zelf ontwikkeld wensenboekje dat er op een laagdrempelige manier toe uitnodigt
wensen en behoeften rondom het leven bespreekbaar te maken en vast te leggen
Contactpersoon: Hanna van Dijk H.vandijk@samergo.nl

Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland
Missie: De beste palliatieve zorg voor iedereen in ZWN. Door: verbinden over de lijnen van zorg, onderwijs en onderzoek heen | gezamenlijk
verdiepen van kennis | verspreiden en delen van kennis en ervaringen.
Palliantie. Meer dan zorg
Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streefde ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en
naasten. Tot 2020 investeerde het kabinet 51 miljoen euro in ‘Palliantie. Meer dan zorg’ voor verbeteringen in zorg, onderzoek en
onderwijs. Doel van het Palliantie Programma was; samenwerking, het signaleren wat goed gaat en beter kan en het stimuleren van
allerlei initiatieven.

