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Inleiding
In 2018 bracht PZNL in een veldverkenning in kaart welke regionale initiatieven in transmurale
consultatie en samenwerking er in Nederland waren. Daaruit kwamen veertien initiatieven naar
voren die een bovengemiddelde aandacht hadden voor meerdere essenties van het
kwaliteitskader. Van die veertien zijn zeven initiatieven geselecteerd op basis van verschil in
aanpak en landelijke spreiding. Met deze zeven initiatieven is het project TrAnsmurale PAlliatieve
zorg met passsende beko$tiging (TAPA$) gevormd.
Wanneer een initiatief besluit om niet langer aan het project deel te nemen, kan een nieuw
initiatief worden opgenomen in het project. Dit kan een initiatief zijn vanuit de veldverkenning van
2018 of een nieuw initiatief dat voldoet aan de hieronder beschreven criteria. In dit Addendum
op de Methodiek Veldverkenning wordt beschreven welke werkwijze wordt gehanteerd voor de
deelname van een nieuw initiatief in TAPA$.
Werkwijze
Op basis van de hieronder beschreven criteria wordt bekeken of een initiatief kon en kan
deelnemen aan TAPA$:
1. Type initiatief: Op welke manier organiseert het initiatief de transmurale palliatieve zorg?
Ligt de nadruk op een transmuraal zorgpad, een transmuraal team of casemanagement? Het
initiatief dat deel kan gaan nemen heeft een gelijksoortige aanpak als het type initiatief dat
besloot niet langer deel te nemen aan het project.
2. Score in de in 2018 uitgevoerde veldverkenning
Met de toevoeging van een initiatief wordt teruggekeken naar de eerdere scores.
3. Landelijke spreiding
Met toevoeging van een initiatief dient de spreiding over Nederland en de diversiteit in rurale
en stedelijke regio’s binnen TAPA$ geborgd te blijven.
4. Rijpheid/volwassenheid’ van het initiatief
Omdat het project inmiddels al loopt, dient een project snel in te kunnen stappen om in
dezelfde fase als de andere initiatieven binnen TAPA$ te kunnen komen. Dat vergt enige
volwassenheid van het initiatief.
Vervolgproces
Op basis van bovenstaande analyse verkent PZNL, in afstemming met de NZa, met het nieuwe
initiatief de deelname aan TAPA$. PZNL legt voor die verkenning samen met de NZa een
werkbezoek bij het initiatief af, zoals dit ook is gebeurd bij de eerder geselecteerde initiatieven in
TAPA$. Op basis daarvan nemen het initiatief en PZNL het definitieve besluit tot deelname aan het
project TAPA$.

