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Inleiding 

 

Het netwerk palliatieve zorg in Oostelijk Zuid-Limburg is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht als een samenwerkingsverband van professionele en 

vrijwillige hulpverleners en zorgvragers op het gebied van palliatieve zorg1. Met de vorming van een netwerk willen zorgaanbieders, zorgvragers, mantelzorgers en 

vrijwilligers bereiken dat de kwaliteit van de palliatieve zorg voor cliënten in de regio verbetert op alle zorgplekken, door samenwerking op organisatorisch (proces), 

professioneel (inhoud) en relationeel (relatie) vlak.  

 

Verbetering van de kwaliteit van zorg vindt plaats door het leren van elkaar en het gezamenlijke werken aan: 

- verhoogde deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg bij alle (mede)werkers in de zorg; 

- meer samenhang en samenwerking in de palliatieve zorg; 

- betere continuïteit en coördinatie van palliatieve zorg;  

- betere beschikbaarheid van palliatieve zorg voor iedereen. 

 

Belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking in het netwerk is dat de wensen en behoeften van de palliatieve cliënt centraal staat in de zorgverlening, ongeacht de 

plek waar hij/zij verblijft. 

 

Alle activiteiten die het netwerk in 2022 ontplooit dienen direct of indirect effect te hebben voor de verschillende doelgroepen die het netwerk met haar activiteiten 

bedient: de cliënt en zijn mantelzorger, de individuele zorgverlener en zijn/haar organisatie. Onze activiteiten dragen bij aan: 

• betere zorgverlening in de laatste levensfase (cliënt, mantelzorger)  

• betere ondersteuning en begeleiding (mantelzorger, cliënt) 

• betere afstemming en samenhang van zorg (organisatie, cliënt) 

• betere deskundigheid (individuele zorgverlener, cliënt) 

 

Het netwerk palliatieve zorg heeft daarnaast vanuit het Ministerie van VWS 4 kerntaken gekregen, die bijdragen aan het realiseren van de verbetering van de kwaliteit 

van de palliatieve zorg in de regio. Deze kerntaken, die zijn beschreven in de Handreiking minimale eisen netwerken PZ van Stichting Fibula (juli 2014), zijn:  

A. het signaleren en analyseren van knelpunten in de palliatieve zorg  

B. het coördineren van onderlinge samenwerking  

C. het faciliteren van kwaliteitsbevordering  

D. (netwerk)leden en burgers informeren over (de mogelijkheden van) palliatieve zorg  

 

Voor de uitvoering van de kerntaken ontvangt het netwerk jaarlijks subsidie van VWS, waarmee het netwerk de ondersteuning door een coördinator financiert, alsmede 

de materiële kosten van activiteiten. Het netwerk maakt gebruik van een onafhankelijk voorzitter, die het technisch voorzitterschap van de kerngroepvergadering op 

zich neemt en hen begeleidt in de totstandkoming van een zorgvuldig besluitvormingsproces. De voorzitter functioneert op basis van een voorzittersreglement. 

 

Binnen de 4 door het ministerie toegewezen kerntaken is het netwerk beleidsvormend en –uitvoerend werkzaam. Daarbij maakt het netwerk tevens gebruik van goede 

voorbeelden die elders in Nederland met succes in de praktijk van palliatieve zorg zijn of worden geïmplementeerd. Het netwerk streeft bij de vormgeving van haar 

kerntaken, indien mogelijk, naar innovatieve manieren om deze te verwezenlijken. 

 
1 voor een lijst van deelnemende partners zie bijlage 1  
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Kerntaak 1. Signaleren van knelpunten 

 

Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer 

Klankbordgroep zorgvragers Vijf keer per jaar 
gestructureerd overleg 

Onderzoek naar en inzicht in 
knelpunten op zorgvragers-
niveau als input voor regionaal 
beleid NPZ 

Klankbordgroep Gehele jaar 

Werkgroepen2 Werkgroepen doorlopen 
jaarlijks de PCDA-cyclus van 

Deming  

Inzicht in thematische 
knelpunten en mogelijke 

oplossing hiervan 

Werkgroepen, i.s.m. 
coördinator 

Gehele jaar 

Zelfevaluatieinstrument 
palliatieve zorg 
(speerpunt 2022) 

• Begeleiden en adviseren 
over zelfevaluatie 
 

 

• Uitvoeren zelfevaluatie 
• Plan van aanpak 
• Implementeren plan van 

aanpak 
• Start met verzamelen 

informatie voor regionaal 
plan van aanpak 

• netwerkpartners zijn 
optimaal uitgerust om 
zelfevaluatie te kunnen 

uitvoeren 

• Inzicht in knelpunten PZ 
• Verbeterpunten worden 

aangepakt 
 

• Plan van aanpak 2023 om 
regionale knelpunten op te 
lossen 

• Netwerkcoördinator 
 
 

 

• Netwerkpartners 
• Netwerkpartners 
• Netwerkpartners 

 
• netwerkcoördinator en 

kerngroep 

Gehele jaar 2022 

Relatiebeheer Nieuw: Maandelijkse 
gesprekken met steeds 2 
netwerkpartners op kerngroep-
niveau 

Inzicht in: 
• ervaren knelpunten in de 

palliatieve zorg 
• stand van zaken PZ en 

zelfevaluatie 

Netwerkcoördinator 
Kerngroeplid 

Gehele jaar 2022, volgens 
rooster 

 

  

 
2 voor een overzicht van actuele werkgroepen, zie de bijlage en onder kerntaak 2 
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Kerntaak 2. Het coördineren en organiseren van de onderlinge samenwerking 

 

Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer 

Beleid 

Kerngroep • Vijf keer (per jaar) 
gestructureerd overleg 

 
 
 

 
 
• Nieuw: Twee keer (per jaar) 

ontmoetingsmoment op 
vrijwillige basis, aansluitend 

aan gestructureerd overleg 

• Aanpassen netwerk-
governance (speerpunt 
2022) 

• Relatiebeheer gemeenten in 
Parkstad  

• Regionaal beleid palliatieve 
zorg 

• Heldere (financiële) kaders 
• (bestuurlijk) draagvlak 

voor activiteiten NPZ  

• samenhang en informatie-
uitwisseling t.a.v. PZ 

• Verdiepen kennismaking, 
bespreken knelpunten, 
leren van elkaar 

 

• Een toekomstbestendig 
netwerk palliatieve zorg 

 
• Bevorderen bekendheid 

NPZ 

Kerngroep i.s.m. 
netwerkcoördinator, en 
voorzitter 

Gehele jaar 2022 

Klankbordgroep Vijf keer per jaar gestructureerd 

overleg, waarvan max. twee keer 
per jaar met coördinator en max. 
2 keer per jaar met voorzitter 

Bespreken beleid NPZ vanuit 

zorgvragersoogpunt, creëren 
draagvlak, bevorderen 
samenhang en informatie-
uitwisseling 

Klankbordgroep 

Netwerkcoördinator 
Voorzitter 

Gehele jaar 2022 

Planning in overleg met 
Klankbordgroep 
 

Werkgroep beleid • Volgen ontwikkelingen in de  

palliatieve zorg van belang 

voor NPZ-beleid 
• Voorbereiden algemeen 

beleid, begroting en 
activiteitenplan ter bespreking 
in de kerngroep 

• Vijf keer per jaar 

gestructureerd overleg 
• Sparringpartner voor 

coördinator buiten dit 
gestructureerd overleg om 

• Snel kunnen inspelen op 

ontwikkelingen indien 

nodig 
• Taakverlichting kerngroep 
 
 
 
 

 
• Door ventileren van 

ideeën, acties etc. inzicht 
in voortgang NPZ-
activiteiten 

Netwerkcoördinator i.s.m. 

voorzitter en leden werkgroep 

Gehele jaar 2022 

Werkgroepen3 Samenbrengen en begeleiden van 

partijen ten aanzien van een 
specifiek onderwerp op het gebied 
van palliatieve zorg: 
- subcutane infuuszorg 
- spirituele zorg 

• Afstemming en samen-

werking in de regio 
rondom een specifiek 
thema 

 

Netwerkcoördinator i.s.m. 

portefeuillehouder per 
werkgroep en werkgroepleden 

Gehele jaar, in verschillende 

frequenties, afhankelijk van 
de fase van de Demingcirkel 
 
 
 

 
3 Voor beschrijving van doelstelling en samenstelling van de werkgroepen zie de bijlage 
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- deskundigheidsbevordering 
- implementatie kwaliteitskader 

palliatieve zorg 

- palliatieve zorg en dementie 
- communicatie 
- Doorstart: hospice-

voorzieningen  
- Nieuw: informele zorg 

(speerpunt 2022)  

• Voorstellen ter verbetering 
op het specifieke thema 

volgens de kwaliteitscirkel 

van Deming (PDCA) 

 
 

 

 
 
Max 3 keer per jaar 

Consortium Limburg 
ZuidoostBrabant 

• Actieve deelname aan 
consortium Limburg-Zuidoost 
Brabant  

• Informeren en betrekken 
netwerkpartners ten aanzien 

van ontwikkelingen én ten 

aanzien van besluitvorming 
gezamenlijke projecten 

Bevorderen van de samen-
werking op bovenregionaal 
niveau op het gebied van 
onderwijs, onderzoek en 
implementatie teneinde een 

bijdrage te leveren aan 

kwaliteitsverbetering PZ  

Netwerkcoördinator Gehele jaar 

Contact zorgkantoor/ 
zorgverzekeraar 

• Twee keer per jaar overleg 
zorgkantoor over inkoop 
palliatieve zorg en 
ontwikkelingen in de regio 

• Naar behoefte overleg ten 
aan zien van specifieke 
thema’s 

• Input leveren voor 
inkoopbeleid 

• Afstemming en informatie-
uitwisseling 

Netwerkcoördinator 8 februari 2022 en najaar 
2022 (nog te plannen) 

Samenwerking met landelijke 
en regionale partijen 

• Vertegenwoordiging van 
netwerk bij- en deelname aan 

landelijke en regionale 
bijeenkomsten en 
werkgroepen 

• Input leveren voor 
landelijk en regionaal 

beleid 
• Relatiebeheer 
• Informatie- en 

kennisuitwisseling 

Netwerkcoördinator en 
voorzitter 

Gehele jaar 2022 

DB Transmuraal 
Ondersteunend en Palliatie 

Adviesteam (TOPAT) 

• Deelname aan maandelijkse 
vergaderingen  

• Deelname aan Heidag 

• Een goed werkend TOPAT 
dat PZ-expertise biedt aan 

generalistische zorgver-
leners in de regio, en een 
bijdrage levert aan 
onderwijs, onderzoek en 
innovatie op het gebied 
van PZ 

Netwerkcoördinator, 
kerngroepleden namens 

Zuyderland MC en de HOZL, 
Werkgroep beleid 

Maandelijkse deelname, 
Gehele jaar 2022 

Financiering 

Subsidie • Verantwoorden subsidie 2021 
• Opstellen begroting en 

aanvragen subsidie netwerk 
2023 

• Subsidietoekenning 
regeling palliatieve en 
terminale zorg 

• Additionele financiering 

netwerkpartners 

Netwerkcoördinator i.s.m. 
kerngroep 

• Verantwoorden: uiterlijk  
1 juni 2022  

• Aanvragen: Uiterlijk 1 
oktober 2022 

Boekhouding/Administratie • Bewaken en beheren 
begroting 2022 

• Opstellen jaarrekening 2021  

• Gezonde en transparante 
financiële administratie 

EAD penvoerder i.s.m. 
netwerkcoördinator 

4 keer per jaar 
 
1 keer per jaar/januari 2022 
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Kerntaak 3. Het faciliteren van Kwaliteitsbevordering 

 

Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer 

Subcutane infuuszorg • Kwaliteitstoetsing S.I. 
in OZL d.m.v. audits 

• Evaluatie van de  

m.i.v. 1 januari 2022 
aangepaste werkwijze  

• er is zicht op of en in 
hoeverre betreffende 
thuiszorgorganisatie 

(betrokken bij de sub-
cutane infuuszorg) voldoet 
aan de kwaliteitsnormen 
die we gezamenlijk hebben 
gesteld aan s.i. in de 
palliatieve fase 

Werkgroep subcutane 
infuuszorg 

Voorbereiding toetsing: najaar 
2022 
Toetsing: voorjaar 2023 

Evaluatie nieuwe werkwijze: 
maart 2022 en zomer 2022 

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg 
(speerpunt 2022) 

Netwerkpartners:  
• voeren – voor zover nog 

niet gedaan- zelfevaluatie 
uit en delen aanpak, 
werkwijze en resultaten 
met elkaar 

• maken verbeterplannen 

o.b.v. resultaten zelf-
evaluatie en voeren deze 
uit 

Netwerkcoördinator 
ondersteunt netwerkpartners 

indien nodig bij het uitvoeren 

van de evaluatie en het 
opstellen van verbeterplannen 
 
Netwerk maakt verbeterplan 
PZ 2023 op basis van regionale 
resultaten 2022 

• Netwerkpartners hebben 
inzichtelijk waar de 
organisatie als geheel, als 
afdeling of samenwer-
kingsverband staat ten 
opzichte van de waarden, 
wensen en behoeften van 

de cliënt en diens naasten  
• Bewustwording in de 

zorgorganisatie in het 
netwerk om palliatieve 
zorg te stimuleren, inzicht 

te geven in waar men 

staat, en het van elkaar 
leren mogelijk te maken.  

• Betere Palliatieve zorg door 
kritisch te kijken naar de 
kwaliteit en organisatie 

Alle netwerkpartners 
Netwerkcoördinator 

Gehele jaar 2022 

Leernetwerk Palliatieve Zorg 
(Speerpunt 2022) 

Start leernetwerk als een pilot: 
• Organiseren start-

bijeenkomst leernetwerk 
• Uitvoeren drie leernetwerk-

bijeenkomsten 
• Evaluatie pilot 

• Eindbijeenkomst voorbe-
reiden om goede voorbeel-
den te delen en doorstart 
te maken 

• Betere palliatieve zorg  
• Verbetering regionale 

samenwerking: deel-
nemers vinden elkaar! 

• Inzicht in de deskundig-
heden per organisatie op 

onderdelen van palliatieve 
zorg 

• Betere afstemming op 
individuele behoefte van 
cliënt/organisatie 
 
 

Werkgroep leernetwerk 
Coördinator 
Leernetwerkcoördinatoren per 
organisatie 

Startbijeenkomst: april 2022 
Evaluatie pilot: 
november/december 2022 
Eindbijeenkomst: februari 
2023 
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• Meer enthousiasme over 
het werk, nieuwe inzichten 

en meer doorvragen bij 

cliënten  
• Inzicht in verbeterpunten 

in de palliatieve zorg op 
regionaal niveau  

• Inzicht in mogelijkheden 
om deze verbeterpunten 

aan te pakken 

Palliatieve zorg en dementie • Vijf keer per jaar deelname 
aan projectgroep  

• Bespreken voortgang 
project en mogelijke 

activiteiten die bijdragen 

aan beoogd resultaat 

In 2022 sterven meer mensen 
in Parkstad met dementie thuis 
dan in 2021  
Optimaliseren kwaliteit van 

zorg voor thuiswonende 

mensen met dementie, door 
deskundigheidsbevordering  

Projectgroep palliatieve zorg 
en dementie4 

Gehele jaar 2022 

Palliatieve Thuiszorg (PaTz) • Ondersteuning huidige 
PaTz-groepen met 
doorstart na corona 

• PR bij HOZL en 

kaderartsen PZ om nieuwe 
PaTz-groepen te starten in 
2022 

• Ondersteuning potentiële 
PaTz-groepen met de start 

• Betere samenwerking 
tussen huisartsen en 
wijkverpleegkundigen in de 
palliatieve zorg in de 

thuissituatie 
• Deskundigheid 

professionals is verhoogd 

Netwerkcoördinator, 
Portefeuillehouder, 
Kerngroeplid namens HOZL 

Doorstart: Voorjaar 2022 

PR: Najaar 2022 

 

 

 
Ondersteuningstraject ontwik-
kelen: eind 2022 

Ondersteuning:2023 

Internationale Dag van de 
Palliatieve Zorg 

Deelname aan voorbereidende 
activiteiten Consortium 
 

Bevorderen bekendheid met 
(on)mogelijkheden palliatieve 
zorg d.m.v. activiteit ikv 
Limburgbrede Dag van de 
Palliatieve zorg 

netwerkcoördinator Jan - sept 2022 

Informele zorg 
(speerpunt 2022) 

Planvorming en start maken 
met implementatietraject 

Betere samenwerking tussen 
formele en informele zorg door 
stimuleren van dialoog over 
mantelzorg 

Netwerkcoördinator i.s.m. 
coördinator CIZOP en directeur 
THHP 

Q2: mantelzorgmonologen met 
nadruk op input voor 
planvorming 
Q3: vervolg geven aan Q2, 
met nadruk op planvorming  
Q4: start implementatietraject 

 
2022: deelname landelijke 
pilot ontwikkeling scholings-
modules (?) 

 
4 Deelnemers projectgroep: ketenregisseur hulp bij dementie Parkstad, 4 experts casemanagers dementie, netwerkcoördinator 



 

7 

Bedsidesingers Zuid-Limburg • Deelname aan en 
ondersteuning van de 

stuurgroep BSS 

• Communicatie en PR 
• Financiering 

verzelfstandiging 

• Professionalisering BSS 
(bestuur, KvK inschrijving, 

rekening geopend, 

website, sociale media 
onderzocht) 

• BSS worden wekelijks 
gevraagd voor 
bedsidesinging in Zuid-
Limburg 

• Netwerkcoördinator i.s.m. 
Stuurgroep bedsidesingers 

 

 
 
 

• netwerk/kerngroep 

Gehele jaar 2022 
 

 

 
 
Gereed: December 2022 

Behandelpaspoort In samenwerking met 
betrokken partijen in OZL en 
WM wordt een vervolg 
gegeven aan gebruik paspoort 

Uitreiken en bespreken van 
behandelpaspoort is onderdeel 
van gesprek met cliënt over 
het levenseinde  

Netwerkcoördinator 
 
 
Alle professionals 

Gehele jaar 

 

  



 

8 

 

Kerntaak 4. Informatievoorziening  (=doorlopende activiteit) 

 

Onderwerp Activiteit Beoogd resultaat Wie Wanneer 

Communicatieplan 2023  • Gesprekken en discussie 
over ontwikkelingen in PZ 
die van invloed zijn op 

onze rol in de informatie-
voorziening  

Nieuw communicatieplan 2023 
e.v. 

Werkgroep communicatie, 
kerngroep 

Start januari 2022 
Gereed: 24 november 2022  

Nieuwsbrief • Uitbrengen nieuwsbrief 
 

• Nieuwsflits 
• Evalueren gebruik 

Nieuwsbrief d.m.v 
vragenlijst 

Informatie-uitwisseling 
achterban en overige 
geïnteresseerden 
Nieuwsbrief sluit beter aan bij 

doegroep 

Netwerkcoördinator, i.s.m. 
externe vormgever 

4 keer per jaar: maart, juni, 
september en december 
Nieuwsflits: indien actueel 
Vragenlijst: najaar 2022 

Website, PalliArts en social 
media 

• Onderhoud en beheer 
website Palliatieve Zorg 
Limburg 

 
 
 

• Onderhoud en beheer 
PalliArts 
 
 

• Onderzoek naar 
mogelijkheden voor 
evaluatie Facebookpagina 
door student 

• Onderhoud en beheer 
Facebookpagina 

• Optimale en actuele 
informatievoorziening aan 
cliënt en naasten, publiek 

en zorgverlener  
• Bekendheid website 

vergroten 
• Optimale en actuele 

informatievoorziening aan 
cliënt en naasten, publiek 
en zorgverlener 

• Onderbouwd besluit over 
evaluatie Facebookpagina 
 
 

• Optimale en actuele 
informatievoorziening aan 
cliënt en naasten, publiek 

en zorgverlener 
• Jaarlijkse toename van 

aantal volgers met 5% 

Netwerkcoördinator 
 
 

 
 
 
Netwerkcoördinator 
 
 
 

Netwerkcoördinator i.s.m. 
werkgroep communicatie 
Netwerkcoördinator 

Gehele jaar 
 
 

 
 
 
Gehele jaar  
 
 
 

Najaar 2022  
 
 
 
Wekelijks 1-2 uur 

Filmclub Palliatieve Zorg 
Parkstad 

• Thematische filmavonden, 
evt. met spreker(s) en 

informatiestand(s) 

 
 
• Herstart na corona: 

thema(mid)dag palliatieve 
zorg, met meerdere films 
rondom het thema 

dementie, een drankje en 
een hapje 

Inwoners van Parkstad 
verbinden en van informatie 

voorzien over de 

(on)mogelijkheden van 
palliatieve zorg 
De filmavond is geslaagd als er 
minimaal 60 betalende 
bezoeker zijn. 

Netwerkcoördinator i.s.m. 
Filmhuis de Spiegel 

3 - 4 keer per jaar, 1 keer per 
kwartaal 

 

 
 
Q1 
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Café Doodgewoon • Doen van onderzoek naar 
wensen en behoeften t.a.v. 

dit soort bijeenkomsten, 

inclusief naamgeving 
• Uitwerken nieuwe vorm en 

begeleiden bij organisatie 
en uitvoering 

In gesprek komen met 
inwoners van Parkstad over de 

(on)mogelijkheden van 

palliatieve zorg, zodat zij 
wanneer zij in de situatie 
komen betere keuzes kunnen 
maken t.a.v. de zorg die zij 
wensen 

Netwerkcoördinator i.s.m. klein 
comité van werkgroep 

communicatie 

Onderzoek gereed: december 
2022 

 

 
Uitwerken: vanaf 2023 
Uitvoering: voorjaar 2023 

Deelname Parkstad 
Gezondheidsbeurs 

• Nadenken over inrichting 
stand a.d.h.v. actualiteit 

• Organisatie en uitvoering 
beursactiviteit 

 

Bewustwording creëren over 
de noodzaak om tijdig over de 
laatste fase na te denken om 
de zorg te optimaliseren en het 
leven zo comfortabel en fijn 
mogelijk af te sluiten. 

Netwerkcoördinator, 
werkgroep communicatie, 
kerngroep 

Planvorming: voorjaar 2022 
afhankelijk van ontwikkelingen 
COVID-19 
Beurs: Najaar 2022 (?) 

Sociale kaart Onderhouden en actualiseren 
digitale sociale kaart 
 
Voorlichting over vindplaats 
van sociale kaart (PalliaWeb) 

Overzicht van en transparantie 
in palliatieve zorgaanbod regio 
Parkstad 

Netwerkcoördinator Elke nieuwsbrief aandacht aan 
besteden, 4 keer per jaar 
ophalen juiste informatie 

Voorlichting (professional, 
cliënt en naasten, publiek) 

• Actualiseren PalliArts  
• Onder de aandacht 

brengen PalliArts 
• Actualiseren informatie op 

website palliatieve zorg 
limburg 

• Publieksvoorlichting, op 

vraag en proactief  
• Actief verspreiden 

foldermateriaal netwerk 
• Persberichten/ artikeltjes 

• Optimale Informatievoor-
ziening over Palliatieve 
zorg in de regio Parkstad 

• Professionals zijn 
geïnformeerd over moge-
lijkheden, regionale 
afspraken, en richtlijnen PZ 

• Publiek is bekend met 
palliatieve zorg en de 
mogelijkheden 

Netwerkcoördinator,  
professionals (verspreiden 
foldermateriaal) 

Gehele jaar 2022  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mede op basis van actualiteit 
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Bijlage 1 bij Activiteitenplan 2022 

 

 

Op 1 januari 2022 namen de volgende partners deel aan het netwerk PZ OZL:  

 

• Cicero Zorggroep 

• MeanderGroep Zuid-Limburg  

• Sevagram 

• Zuyderland MC 

• Vitalis Parc Imstenrade  

• BlinkersThuiszorg 

• Ruggesteun/Steunpunt Mantelzorg 

• Toon Hermanshuis Parkstad 

• Stichting Patiëns 

• Huisartsen OZL 

• Hospice de Mantelhof 

• Zorgvragersvertegenwoordiging 

• Buurtzorg 

• Verpleeghuis Bergweide 

• Mondriaan Ouderenzorg 

• Delphinium Thuiszorg  

• CSZL (aspirant-lid) 
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Bijlage 2 bij Activiteitplan 2002 

 

Werkgroep Doelstelling Deelnemers Portefeuillehouder kerngroep 

Subcutane infuuszorg • Ontwikkelen, implementeren en evalueren 

van de regionale afspraken inzake 

uitvoering subcutane infuuszorg, opdat de 

regio een uniforme wijze van subcutane 

infuuszorg bij palliatieve cliënten die 

thuisverblijven kunnen garanderen 

• Implementeren en evalueren van de kwali-

teitscriteria voor subcutane infuuszorg in de 

thuiszorgorganisaties in de regio, opdat de 

kwaliteit van de subcutane infuuszorg in de 

regio OZL is bij elke cliënt hetzelfde. 

• Uitvoeren kwaliteitstoetsing subcutane 

infuuszorg 

Yudela Angelista (Buurtzorg) 

Peter Schoormans (MGZL) 

Hans Cremers (Zuyderland - apotheker) 

Jolanda Heutmekers (apotheker) 

Miriam El Hasnaoui (BlinkersThuiszorg) 

Petra Vandewall (Cicero Thuis) 

Benedicte Coenegracht (Zuyderland) 

Coördinator (voorzitter en notulen) 

 

vacature 

Spirituele zorg • Uitvoering van een actieplan geestelijke 

zorg in de laatste fase, bestaande uit: 

• Opleidingsplan geestelijke zorg 

• Meldpunt geestelijke begeleiding 

• Communicatieplan geestelijk spirituele 

zorg 

• Evaluatie van het actieplan 

 

Aloys de Haan (Cicero Zorggroep) 

Monique Ekers (verpleeghuis Bergweide)  

Karin Nauts (Buurtzorg) 

Jeanne Rens (Zuyderland)  

Hans Habets (vrijgevestigd) 

Josée Douven (MGZL) 

Birgit de Blois (zorgvragers) 

Marie Verreck (CSZL) 

Coördinator (voorzitter en notulen) 

Monique Ekers 

Communicatie en PR Opstellen en uitvoeren van een 

communicatieplan met als doel:  

• kennis over palliatieve zorg over te dragen, 

te informeren en te motiveren, om 

zodoende gedrag en attitude in de 

palliatieve fase zodanig te beïnvloeden, dat 

de zorg voor de ongeneeslijk zieke en zijn 

naaste(n) optimaal aansluit bij de wensen 

en behoeften. 

• handvatten/wegwijzers aan te reiken die 

het voor ongeneeslijke zieke zorgvragers 

mogelijk maakt juiste keuzes te maken uit 

het bestaande palliatieve zorgaanbod in de 

regio Parkstad en daarbuiten. 

Armand Winthagen (THHP) 

Paulette van Lierop (MGZL) 

vacature Sevagram 

Anja van Noortwijk (Cicero Zorggroep) 

Jennie de Groot (zorgvragers) 

Anna Nelis (Zuyderland MC) 

Coördinator (voorzitter en notulen) 

 

 

 

Armand Winthagen 
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Beleid 

 

Voorbereiden beleid van het netwerk pz  

Sparringpartner voor netwerkcoördinator 

Gerda Kornelius (Cicero Zorggroep) 

Miriam El Hasnaoui (Blinkers Thuiszorg) 

Hans Verbong (zorgvragers) 

Ingrid Timmermans (Zuyderland) 

Monique Ekers (Bergweide) 

Monique Hameleers (Delphinium) 

Math Gulpers (voorzitter) 

Coördinator (agenda en notulen) 

 

Math Gulpers 

Klankbordgroep • Zorgt voor inbreng vanuit het gezichtspunt 

van zorgvragers en hun naasten in de 

beleidsvorming en –uitvoering van het 

netwerk. 

• Heeft een zwaarwegende adviesfunctie voor 

(partijen in) het netwerk en kan gevraagd 

worden om -vanuit zorgvragersperspectief- 

te adviseren over uiteenlopende zaken 

voortvloeiend uit netwerkbeleid, lopende en 

nieuwe projecten, ontwikkelingen, 

activiteiten, enz. 

• Heeft zowel een klankbordfunctie voor de 

eigen achterban alsmede voor de andere 

deelnemers aan het netwerk 

Hans Verbong (voorzitter) 

Birgit de Blois 

Jennie de Groot 

Ans Schormans 

Leon Pieters 

Coördinator (toehoorder) 

Voorzitter (toehoorder) 

 

Math Gulpers 

Hospices Nadere samenwerking tussen de regionale 

hospices ten aanzien van: 

• betere toeleiding van cliënten naar de 

hospices  

• in de markt zetten van zorgaanbod van 

hospices 

• afspraken en beleid over zorginhoudelijke 

kwesties zoals respijtzorg, euthanasie etc. 

Helma Gramsma (de Vlinderhof) 

Gerrie Nispel (de Mantelhof) 

John Logtenberg (Cicero Zorghuis PTZ) 

Coördinator (toehoorder) 

 

Armand (indien nodig) 

Dementie en palliatieve zorg 

(projectteam) 

Uitvoering geven aan het projectplan “In 

Parkstad overlijden mensen met dementie 

thuis!?” 

Nicole Thomas (ketenregisseur dementie – 

projectbegeleider) 

Kitty Franssen (casemanager dementie) 

Femke Schuffelers (casemanager dementie) 

Lisette van Melsen (casemanager dementie) 

Mieke van Gemert(casemanager dementie) 

Coördinator (adviseur) 

1 keer per jaar terugkoppeling 

vanuit projectgroep door leden 

projectteam 
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Deskundigheidsbevordering Opstellen en uitvoeren scholingsbeleidsplan 

netwerk PZ OZL 

Jolanda van Steenhoven (de Mantelhof) 

Desiree Leenders (Parc Imstenrade)  

Monique Ekers (Bergweide) 

Monique Blezer/Ingrid Timmermans 

(Zuyderland) 

vacature (Buurtzorg) 

Coördinator (voorzitter en notulen) 

Monique Ekers 

Implementatie Kwaliteitskader • De mogelijkheden op een rijtje zetten om 

met de zelfevaluatie aan de slag te gaan  

• Een adviserende rol spelen naar de 

organisaties in het netwerk die met de 

zelfevaluatie aan de slag gaan 

• Adviserende rol naar netwerkcoördinator 

Ingrid Timmermans (Zuyderland) 

Pascalle van Bilsen (Cicero Zorggroep) 

Jolanda van Steenhoven (de Mantelhof) 

Jolanda Timmermans (coördinatie) 

Ingrid Timmermans 

Transmurale zorg WM en OZL/ 

TOPAT 

• Inrichten transmurale consultatie en 

expertise Kenniscentrum palliatieve zorg 

regio Zuyderland 

Mirjam Willemsen (OZL/HOZL) 

Jolanda Timmermans (OZL) 

Ingrid Timmermans (Zuyderland MC)  

Els Knapen (WM) 

Inge Jochem (MCC Omnes) 

Fabienne Warmerdam (Zuyderland MC) 

Wilbert Dominicus (WM) 

Mirjam Willemsen 

 

 


