De ambitie van het NPPZ II:
Palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar.
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Met een stem voor patiënten
en hun naasten, waardoor:
• de gekozen projecten en de bewustwordingscampagne aansluiten bij wat patiënten en hun
naasten nodig hebben.
• er focus is op wat belangrijk is voor mensen:
welbevinden, kwaliteit van leven, kwaliteit van rouwen,
kwaliteit van sterven en kwaliteit van ‘het leven verder
leven’ voor nabestaanden.
• de kans groter is dat werkmethoden en gemaakte
afspraken geïmplementeerd worden in de praktijk
van zorg en welzijn.

Met deze activiteiten gaat het NPPZ II dat bereiken:
Maatschappelijke
bewustwording
Het NPPZ II streeft naar een
maatschappij waarin palliatieve
zorg bespreekbaar is, door (o.a):
• vervolg op eerdere publiekscampagnes, vanaf 2023
• overpalliatievezorg.nl
• palliaweb.nl
• verbinden van samenwerkingspartners en stakeholders
• ondersteunen van diversiteit van
initiatieven, landelijk en regionaal

Vroegtijdige zorgplanning
Het NPPZ II streeft naar:
• samenwerking in de palliatieve
zorg op zowel bestuurlijk als
zorgverlenersniveau
• het inbedden van interventies
beschreven in interdisciplinaire
richtlijnen in het zorgaanbod
• vanzelfsprekende samenwerking
tussen Netwerken Palliatieve Zorg
en ziekte specifieke netwerken
• vroegtijdige aandacht voor
palliatieve zorg als zichtbaar
onderdeel van aandoening
specifieke netwerken

Versterken
samenwerking
Het NPPZ II wil de samenwerking in de
palliatieve zorg versterken door het
inrichten en realiseren van:
• passende netwerkgovernance
• passende financiering (die bijdraagt
aan proactieve transmurale
palliatieve zorg vanuit de drie
betrokken wetten ZvW, Wlz en WMO)

Digitale
gegevensuitwisseling
Het NPPZ II werkt toe naar de lange
termijn doelstelling: persoonsgerichte
ondersteuning en zorg voor patiënt en
naasten, doordat zorgverleners in het
zorgnetwerk actuele informatie over
de behandelwensen en - grenzen
kunnen inzien.
• het NPPZ II richt zich hierbij o.a. op
het ontwikkelen en implementeren
van informatiestandaarden zodat
registratie eenduidig wordt

Projecten consortia

Meten en monitoren

De regio’s gaan goede proactieve
zorg en ondersteuning implementeren,
waarbij het perspectief vanuit de
patiënt leidend is en patiëntparticipatie
een voorwaarde.

Het NPPZ II volgt en maakt inzichtelijk
wat de impact van haar activiteiten is:
• op patiënt en naasten
• op samenwerkingsprocessen
• op organisatiestructuur

Het NPPZ II levert ondersteuning aan
de realisatie van:
• de borging van reeds geduide
kansrijke projecten die bewezen
effectief zijn en voor opschaling in
aanmerking komen
• de opschaling van kansrijke
projecten en methoden middels
een stappenplan
• het doorontwikkelen van projecten
die net gestart zijn en later als
kansrijk kunnen worden ingeschat

De inhoud van het programmaplan is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners.

Opgedane inzichten (landelijk en
regionaal) worden besproken tijdens
de werkconferenties en gedeeld op
het NPPZ II Leerwerkplatform.

