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Belangenclausule 
Janneke van Vliet / Ilse Raats

(potentiële) belangenverstrengeling: Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Sponsoring of onderzoeksgeld Geen

Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding Geen 

Aandeelhouder Geen 

Andere relatie, namelijk … Geen



Geschiedenis Netwerken PZ

• Eind jaren 90 vanuit VWS
o Centra voor ontwikkeling palliatieve zorg (COPZ)
o IKNL: ondersteuning NPZ en consultatie
o Agora: landelijk onafhankelijk ondersteuningspunt
o Subsidieregeling Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ)

• Fibula: landelijke organisatie NPZ
o Ontstaan vanuit netwerkcoördinatoren (nwc)
o 2011 stichting, sinds 2014 subsidie

• Nu coöperatie PZNL
o Eerst IKNL pz en Fibula
o Z.s.m. andere stakeholders



Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ)

• Nu 66 NPZ in Nederland - dekkend systeem
• 48 netwerkcoördinatoren

• Geen juridische entiteit (enkele uitgezonderd)
• Operationeel- tactisch- strategisch
• In verbinding met bovenregionaal

(Consortia) en landelijk (PZNL) 

http://fibula.clientfiles.nl/verdeling_netwerknaam.pdf


Doel netwerken palliatieve zorg

• De zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te 
organiseren

• Diverse activiteiten gericht op:
o Plaats van voorkeur van de patiënt en naasten
o Verbeteren van kwaliteit en toegankelijkheid
o Goede coördinatie van deze zorg 
o Inzichtelijk zorgaanbod



Opdracht aan Denktank

• Oprichting Denktank door Stichting Fibula, financiering VWS
• Huidige subsidieregeling netwerken t/m 2020

• Formuleren toekomstvisie op netwerken palliatieve zorg 
o Regionale samenwerking
o Organisatie
o Financiering
o Overgang van huidige naar nieuwe situatie

• Looptijd 1 jaar (2018)
• Leden op persoonlijke titel 

o Op basis van expertise, kennis, ervaring
o Zonder last of ruggespraak

• Draagvlak 



Samenstelling denktank

Janneke van Vliet, voorzitter Mike Leers

Ilse Raats, projectleider Jannie Oskam

Manon Boddaert Jolanda Roelands

Stan van den Buijs Saskia Teunissen

Marius Buiting Wies Wagenaar

Gert van Dooren Petra Hoogendoorn



Uitgangspunten denktank

• Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 2017

• Netwerkzorg noodzakelijk
• Leren van goede voorbeelden
• Innovatie



Samenhang netwerken palliatieve zorg 
- primair zorgproces - Kwaliteitskader



Plan van aanpak



Plan van aanpak - activiteiten

• Overeenstemming over opdracht
• Wat is netwerkzorg?
• Verzamelen best practices, modellen, ideeën
• Werkzame principes netwerkzorg
• Oplossingsrichtingen netwerkzorg
• Stakeholderanalyse 
• Bekostiging d.m.v. business case
• ICT
• Implementatiestrategie
• Formuleren concept advies
• Formuleren definitief advies



Plan van aanpak - consultatie

• Informeren
• Veld betrekken

• Kennis en kunde benutten
• Verzamelen best practices, modellen, ideeën

• Voorleggen oplossingsrichtingen, concept advies
• Draagvlak toetsen / creëren



Fasering
Bijeenkomsten denktank

• 22 feb
o Overeenstemming over opdracht
o Wat is netwerkzorg?

• 16 apr 
o Goede voorbeelden
o Werkzame principes netwerkzorg

• 22 mei
o Stakeholderanalyse 
o Oplossingsrichtingen netwerkzorg
o ICT

• sept
o Bekostiging d.m.v. business case
o Implementatiestrategie
o Formuleren concept advies

• nov
o Formuleren definitief advies

Consultatierondes en uitnodigingen

• 29 mrt netwerkdag coördinatoren
o Informeren, betrekken
o Best practices, modellen, ideeën

• 26 april symposium kwaliteitskader PZ
o Informeren, betrekken
o Best practices, modellen, ideeën

• 21 + 26 juni 1e consultatieronde
o Informeren, betrekken
o Best practices, modellen, ideeën

• okt 2e consultatieronde
o Voorleggen concept advies
o Draagvlak toetsen / creëren

• nov Nationaal Congres Palliatieve Zorg
o Voorleggen concept advies
o Draagvlak toetsen / creëren



Leren van anderen / afstemming

• Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (IKNL/Fibula)

• Netwerken kinderpalliatieve zorg
• VWS
• NZa

• NVZ
• ZonMw



Deelnemers aan zet

Discussie in groepen over de volgende vragen:

1. Wat willen jullie meegeven aan de denktank?
2. Wat zijn - volgens jullie - de 3 belangrijkste taken van een netwerk?

3. Door welke factoren wordt de omvang van een netwerk bepaald?

• Aan elke tafel iemand die betrokken is bij een netwerk



Contact Denktank

• Ilse Raats, projectleider Denktank Netwerken Palliatieve Zorg
ilseraats70@gmail.com

• Website Fibula: http://www.stichtingfibula.nl/Actueel/Denktank



Workshop Titel Ruimte 

1 Individueel zorgplan, van het papier naar uw eigen praktijk A

2 Palliatieve zorg in de eerste lijn vraagt goede samenwerking Z

3 De evenwichtige zorgverlener,  dat ben jij! M

4 Registeren om te verbeteren K

5 Terug naar de bedoeling C

6a Implementatie kwaliteitskader: kinderpalliatieve zorg als voorbeeld T

6b Vrijwilligers en het invullen van de kwaliteitseisen T

#kwaliteitskaderpznl
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