
 

 
Door de vergrijzing, de toenemende 

multimorbiditeit en de verbeterde 

diagnostiek en behandeling is de komende 

jaren een forse toename te verwachten van 

de vraag naar palliatieve zorg. Zowel in de 

eerste als in de tweede lijn ervaren patiënten 

en zorgverleners op dit moment nog 

knelpunten bij het bieden van palliatieve 

zorg. Patiënten geven met name knelpunten 

aan op het gebied van communicatie, 

coördinatie en continuïteit van zorg en 

deskundigheid. Zorgverleners ervaren naast 

de door patiënten genoemde knelpunten, 

ook nog belemmeringen door wet- en 

regelgeving en de financiering. 

 

Kwaliteitskader palliatieve zorg 

Om de groeiende populatie palliatieve 

patiënten nu en in de toekomst zorg te 

kunnen bieden, zoals omschreven in het 

breed gedragen Kwaliteitskader palliatieve 

zorg Nederland, wordt palliatieve zorg in 

toenemende mate transmuraal en in 

netwerkverband georganiseerd.  

Hiermee komen de patiënt en zijn naasten 

centraler te staan. De zorg wordt ingericht 

op basis van hun waarden, wensen en 

behoeften en coördinatie en continuïteit van 

zorg kan beter gerealiseerd worden. Een 

passende bekostiging van transmurale 

palliatieve zorg is een belangrijke 

randvoorwaarde om deze ontwikkeling 

mogelijk te maken. 

 

Project 

De coöperatie Palliatieve zorg Nederland 

(PZNL) heeft in het voorjaar van 2018 een 

veldverkenning - met consortia en netwerken 

palliatieve zorg - uitgevoerd naar de mate 

waarin regionale initiatieven in transmurale 

palliatieve zorg essenties uit het 

kwaliteitskader* in praktijk brengen. Op basis 

hiervan zijn zeven initiatieven geselecteerd. 

Deze initiatieven organiseren palliatieve zorg 

op een innovatieve manier om de kwaliteit 

te verbeteren. Zij zijn gevraagd voor dit 

project te dienen als leertuinen.  

Doel 

Het project TAPA$ beoogt in een periode 

van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat 

de kwaliteit van zorg is in de zeven 

geselecteerde initiatieven en hiervoor 

passende bekostiging te ontwikkelen.  

TAPA$ heeft daarmee voor ogen een 

bijdrage te leveren aan het verbeteren van 

de kwaliteit van palliatieve zorg in 

bestaande initiatieven en het ontstaan van 

nieuwe initiatieven te stimuleren en 

faciliteren. 

Resultaat 

Het project levert een door betrokken 

partijen gedragen advies op. Het advies 

bestaat onder andere uit basiselementen 

voor transmurale palliatieve zorg (inzichtelijke 

kwaliteit, landelijk bruikbaar en met 

bekostiging) en een handreiking voor 

toepassing hiervan. 

Draagvlak 

Wetenschappelijke verenigingen en 

beroepsorganisaties van bij palliatieve zorg 

betrokken zorgprofessionals, betrokken 

branche- en koepelorganisaties en overheid 

worden als stakeholders geraadpleegd en 

betrokken.  
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Meer informatie 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact 

opnemen met de projectleider van TAPA$: 

Rob Daamen (r.daamen@iknl.nl ) 

Meer informatie over TAPA$ en de zeven 

geselecteerde initiatieven kunt u vinden op 

www.Palliaweb.nl  

 

* De acht essenties voor toepassing van het 

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland 

zijn: 

• Markering     

• Gezamenlijke besluitvorming  

• Proactieve zorgplanning   

• Individueel zorgplan   

• Coördinatie en continuïteit 

• Deskundigheid 

• Effectieve communicatie 

• Persoonlijke balans 

 

Het kwaliteitskader palliatieve zorg 

Nederland is digitaal beschikbaar op 

www.palliaweb.nl    

Hier treft u ook een factsheet aan over de tot 

standkoming van de essenties van het 

kwaliteitskader: factsheet Essenties 

kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZNL 

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland 

(PZNL) is opgericht met als doel om 

organisatie in de palliatieve zorg te 

verbinden, samenwerking binnen de 

palliatieve zorg te bevorderen, 

zorgdomeinen beter op elkaar te laten 

aansluiten en de kwaliteit van palliatieve 

zorg constant te verbeteren. Alles in het 

belang van de patiënt en diens naasten. De 

huidige leden van PZNL zijn, Fibula, IKNL en 

Stichting PaTz.  

Fibula 

Stichting Fibula is de landelijke organisatie 

van de Netwerken Palliatieve Zorg. Fibula zet 

zich in voor interdisciplinaire samenwerking in 

de Netwerken Palliatieve Zorg.  

IKNL 

IKNL is een onafhankelijk kennis- en 

kwaliteitsinstituut voor de oncologische en 

palliatieve zorg. IKNL doet onderzoek, 

faciliteert regionale samenwerking en 

ondersteunt kwaliteitsverbetering in de 

praktijk.  

Stichting PaTz 

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. Het is 

een methodiek om de samenwerking en 

deskundigheid rond de palliatieve zorg thuis 

te verbeteren. In PaTz-groepen werken 

huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en 

inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg 

nauw samen. 
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