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Missie (tijdloos)

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant staat voor optimalisatie van de kwaliteit van leven en sterven voor 
mensen in de palliatieve fase. Optimale palliatieve zorg en ondersteuning sluit aan bij de wensen en behoeften 
van patienten en hun naasten en is daarom per definitie maatwerk.  Goede afstemming tussen professionals, 
informele zorgverleners, naasten en patiënt is van cruciaal belang voor de continuïteit van palliatieve zorg. Dit 
vraagt samenwerking over de grenzen van professies en organisaties heen. 

 

Visie (strategische periode) 

De partners van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant versterken de kwaliteit en continuïteit van 
palliatieve zorg door een gezamenlijke inspanning voor een optimaal transmuraal zorgpad voor iedere patiënt in 
de palliatieve fase. Met een gedeelde transmurale werkwijze streven we naar proactieve en tijdige signalering en 
markering van de palliatieve fase, invulling van palliatieve zorg in al haar dimensies (lichamelijk, psychisch, 
sociaal en spiritueel) samen met de patiënt en naasten, zorgvuldige en eenduidige overdracht en samenwerking 
tussen betrokken zorgverleners. 

Strategische doel 2:  
Verbetering van de continuïteit van palliatieve zorg door betere afstemming en samenwerking tussen 
betrokken zorgverleners. De transmurale werkwijze zoals vastgelegd in het Transmuraal Zorgpad Palliatieve 
Zorg is bekend bij betrokken partners in de palliatieve zorg en vormt het vertrekpunt voor het leveren van een 
continuüm van zorg op maat aan palliatieve patienten.  

Strategische doelen 2021-2022 

Strategisch doel 1:  
Verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg door: 

 tijdige signalering van palliatieve zorgbehoeften 
 tijdige markering van de palliatieve fase 
 ontwikkeling en inzet van expertise in palliatieve zorg. 

, 

Speerpunten bij doel 1 
 

 
Signaleren, markeren en levensfasegesprek 
Een fundamentele voorwaarde voor goede palliatieve zorg is het tijdig signaleren en markeren van de palliatieve 
fase zodat de focus van de palliatieve zorg en behandeling maximaal kan worden gericht op kwaliteit van leven 
en sterven. Markering wordt met patiënt besproken tijdens een levensfasegesprek en met behandelwensen 
vastgelegd in het patiëntendossier. 

 
Ontwikkeling en inzet van expertise                                                                                 
Dit kent twee invalshoeken, namelijk: 
1. De beschikbaarheid en bekendheid van experts voor consultatie (regionaal consultteam, praktijk voor 

levensvragen en verpleegkundig spreekuur). Met name de bekendheid van deze experts verdient nog 
aandacht zodat expertise optimaal benut kan worden ter ondersteuning van patienten en hun naasten. 

2. Generieke kennis over palliatieve zorg bij alle zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorg. Scholing 
voor professionals in verpleging en verzorging krijgt op diverse manieren aandacht. Scholing voor artsen 
krijgt nog onvoldoende aandacht. Idealiter wordt professionalisering zoveel mogelijk discipline 
overstijgend en in nauwe samenwerking met regionale onderwijsinstellingen (MBO-HBO)vormgegeven 
omdat transmurale samenwerking daarmee ook bevorderd wordt. 

 

Speerpunt  bij  doel 2:  
 
Binnen elke partnerorganisatie geven ambassadeurs invulling aan de implementatie van het transmuraal 
zorgpad palliatieve zorg. Zij maken hiervoor een eigen plan passend bij de organisatie en aansluitend bij de 
eigen beginsituatie.  
 
De implementatie beperkt zich niet tot de interne organisatie maar richt zich ook op de 
samenwerking/afstemming met de partners in het netwerk.  
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Ondersteuning ambassadeurs 
 
1. Ontwikkeling tool kit implementatie transmuraal zorgpad: delen van best practices, tips en instrumenten per 

fase in het zorgpad via een digitale tool kit op de website van het netwerk. 
2. Themabijeenkomsten voor ambassadeurs rond gedeelde vraagstukken (o.a. deskundigheidsbevordering). 

3. Eén op één ondersteuning van ambassadeurs door Netwerkcoördinator (regionaal) en netwerkleden (binnen 
eigen organisatie). 

Signaleren, markeren, levensfasegesprek 
 
Signaleren, markeren en het levensfasegesprek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Activiteiten gericht op 
deze aspecten worden ook altijd in samenhang met elkaar gepresenteerd: 
 Deelname aan Project ACP van https://www.samendraads.nl/  
 Signaleren van palliatieve zorgvragen en symptoommanagement als fundament van de basistraining 

palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen. 
 Ook voor huisartsen ontwikkelen we de komende periode in samenwerking met de RCH een regionaal 

scholingsprogramma palliatieve zorg. 
 Casuïstiek bespreking levensfasegesprek door Thebe (voorjaar 2020) 

Werkplan 2021-2022 

Experts voor consultatie 
 
Bekendheid vergroten door PR en deskundigheidsbevordering: 
 Consultatieteam palliatieve zorg: met name gericht op huisartsen 
 Verpleegkundig spreekuur inloophuizen: gericht op professionals en sociaal domein 
 Praktijk voor Levensvragen: met name gericht op thuiszorg, huisartsen, sociaal domein (daarnaast alle 

professionals, netwerk sterven en rouw) 
 

Meten is weten 
 
Het effect van onze investeringen in de kwaliteit en continuïteit van palliatieve zorg kan alleen zichtbaar gemaakt 
worden door periodiek de kwaliteit van de palliatieve zorg in kaart te brengen. Hiervoor zijn verschillende 
instrumenten beschikbaar die we de komende periode gaan uitproberen: 
 Zelfevaluatie IKNL (Pilot door ETZ, Prisma, Amarant) 
 Palliatieve zorg integreren in Audits kwaliteitskeurmerken ( naar vb De Wever) 
 Onderzoek door studenten (oriëntatie met lectoraat Zorg rond het levenseinde Avans) 
 
 

 

Deskundigheidsbevordering 
 
Hieraan leveren een breed pallet aan activiteiten voor deskundigheidsbevordering een bijdrage zowel binnen 
de partnerorganisaties als in netwerkverband (casuïstiek besprekingen, lezingen, basistraining PZ).  Geplande 
activiteiten voor doorontwikkeling: 
1. Ontwikkeling regionaal scholingsprogramma palliatieve zorg voor artsen (i.o.) 
2. Bevordering samenhang en samenwerking in scholing tussen partners in het netwerk (evaluatie van 

bestaande scholingsactiviteiten en delen van didactische kennis in netwerk van 
trainers/experts/onderwijsinstellingen). 

3. Uitbreiding scholingsaanbod voor specifieke doelgroepen (dementie, Parkinson etc.) 
 


