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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) 

• Bekostiging subsidie VWS 3,5 miljoen t/m 2020

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 
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Uitgangspunten denktank

• Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 2017

• Netwerken noodzakelijk voor samenwerking, kennisdeling en 
deskundigheidsbevordering

• Leren van goede voorbeelden

• Innovatie stimuleren



Samenhang netwerken palliatieve zorg 
- primair zorgproces - Kwaliteitskader



Werkwijze - activiteiten Denktank

• Verzamelen best practices, modellen, ideeën

• Stakeholderanalyse

• Werkzame principes en functies netwerken

• Huidige financiering netwerken

• Rol van ICT

• Formuleren advies



Opbouw advies
Kwaliteitskader 
Palliatieve zorg

• Vastgelegd wat goede 
PZ is

Wat mag patiënt / 
naaste verwachten?

• Patiëntenreis volgen in 9 
motto’s

Functies van 
netwerken

Organisatie en 
governance NPZ

Financiering 
NPZ

Aanbevelingen



Werkwijze - consultatie

• Informeren

• Veld betrekken

• Kennis en kunde benutten

• Verzamelen best practices, modellen, ideeën

• Voorleggen oplossingsrichtingen, concept advies

• Draagvlak toetsen / creëren



Afstemming

• Agora

• Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (IKNL/Fibula)

• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

• Nederlandse Zorgautoriteit

• Patiëntenfederatie Nederland

• Stichting PAL Netwerken kinderpalliatieve zorg

• VWS

• ZonMw

• Zorgverzekeraars Nederland



1e consultatieronde - 21 en 26 juni

Conclusies

• Indeling en omvang netwerken werkt goed

• Doorontwikkeling: kaders en verantwoording

• Verbinding met sociale domein: functie van NPZ

• Governance: lokale verankering



Financiering netwerken

Enquête onder 66 netwerken

• Ingevuld door 37 NPZ

• Aantal leden: gemiddeld 17 (spreiding 10-38)
• Ondervertegenwoordiging patiëntenorganisaties, GGZ, VGZ

• Omvang dienstverband NWC: gemiddeld 16,8 uur/week (spreiding 5-28)

• VWS subsidie: gemiddeld € 60.000 (spreiding 24.000-154.000)

• Totaal budget: gemiddeld € 99.000 (spreiding 36.000-360.000)

• Uitgaven: salaris NWC, bijeenkomsten, scholing, communicatie, 
huisvesting



Planning

• Concept-advies gereed: eind okt

• Netwerken
• NPZ Bestuurdersbijeenkomst 1 nov

• NWC en regioadviseurs bijeenkomst 22 nov

• Consultatiebijeenkomst 13 en 15 nov

• Advies gereed: eind dec

• Slotbijeenkomst half jan 2019


