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Samengestelde presentatie

Deze presentatie is een samenvoeging van de presentaties gegeven op

• Bijeenkomst bestuurders en voorzitters NPZ: 1 nov 2018

• Consultatiebijenkomsten in Zwolle resp. Breda: 13 en 15 nov 2018

• Bijeenkomst NWC en regio-adviseurs IKNL-PZ: 22 nov 2018
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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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Activiteiten Denktank - tot nu

• 6 werkbijeenkomsten

• Onderzoek huidige bekostiging NPZ

• Netwerkdag NWC en regio-adviseurs IKNL-PZ

• Afstemming regio-adviseurs IKNL-PZ

• Consultatiebijeenkomsten 21 & 26 juni

• Expertbijeenkomst 11 oktober

• Afstemming met bestuur Fibula, bestuur PZNL

• Overleg o.a. ZN, Patiëntenfederatie, NVZ, Agora, ZonMw, Actiz
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Activiteiten Denktank - planning

• Bijeenkomst bestuurders en voorzitters NPZ: 1 nov

• Consultatiebijenkomsten: 13 en 15 nov

• Bijeenkomst NWC en regio-adviseurs IKNL-PZ: 22 nov

• Bespreken concept bestuur Fibula: nov

• Werkbijeenkomst Denktank: dec

• Afronden advies: dec

• Aanbieden advies: slotbijeenkomst 17 jan 2019
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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

Concept
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Uitgangspunten

• NPZ zijn noodzakelijk

• Leren van goede voorbeelden

• Innovatie stimuleren

• Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
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Motto’s

1. Palliatieve zorg is voor iedereen bekend en makkelijk te vinden

2. Palliatieve zorg is er op tijd bij en blijft erbij

3. Palliatieve zorg is er als het nodig is

4. Palliatieve zorg met hoofd, hart en handen

5. Palliatieve zorg op een manier die bij u past 

6. Palliatieve zorg heeft oog voor de mens achter de ziekte

7. Palliatieve zorg ondersteunt de mantelzorgers 

8. Palliatieve zorg kijkt samen met u vooruit 

9. Palliatieve zorg leert van ervaringen
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Functies

• Informatie incl. publieksvoorlichting
• 24/7 bereikbaarheid
• Zorgen voor PaTz groepen
• Zorgen voor samenwerkingsafspraken tussen organisaties
• Inzet transmurale functies
• Nazorggesprekken en leren van ervaringen
• Na- en bijscholing
• Meewerken pilots integrale bekostiging
• Implementatie Kwaliteitskader: markeringsgesprekken, centrale 

zorgverleners, IZP, nazorggesprekken
• Verzamelen onderzoeksvragen / implementatie kennis uit onderzoek
• Adviseren over landelijk beleid
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Overall conclusies

‘Vrijblijvendheid voorbij’

• NPZ zijn en blijven nodig ook na 2020

• Subsidie blijft nodig tot 2025

• Op weg naar integrale bekostiging palliatieve zorg, NPZ daarop 
voorsorteren

Kaljouw: NZa zet in op bekostiging van netwerkzorg

• NPZ doorontwikkelen en professionaliseren

• Samenwerking en integratie als nodig en nuttig

• Resultaat staat voorop
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Anders organiseren

Hoe is het nu?
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Subsidie 
VWS

‘terug naar de bedoeling’
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• Zorgaanvraag van de patiënt en naaste is 
leidend voor organisatie en bekostiging

• Patiëntvolgend organiseren en betalen

• Populatie bekostiging

• Prijskaartje hangen aan integraal zorgproduct 
o.b.v. KK

• ZV kopen integrale zorg in bij NPZ?

• NPZ zorgen voor inkoop benodigde zorg bij 
leden?

Anders organiseren
‘terug naar de bedoeling’ Hospice

Verpleeghuis

Thuiszorg

Huisarts

Ziekenhuis

Gemeente

Vrijwilliger

PZ

Concept
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Aanbevelingen

• Organisatie

• Governance

• Inrichting

• Leiderschap

• Samenwerking

• Ondersteuning

• Financiering 
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Organisatie

Omvang NPZ

• Aantal en omvang i.p. in stand houden

• Geen top-down herontwerp, wel organisch ontwikkelen, bijv. fusies, 
samenwerking andere netwerken, delen NWC

Doorontwikkeling en professionalisering NPZ

• Kwaliteitskader  Functies  Zelfevaluatie  Actieplan 2 jaar

• Actieplan is basis voor bekostiging  Verantwoording afleggen

Concept

Organisatie - governance

• Netwerkpartners eigenaar en verantwoordelijk NPZ
• Lidmaatschap niet vrijblijvend
• Netwerkpartners: alle organisaties waar PZ, incl. gemeenten, sociale 

domein, GGZ, VG
• Huisarts en medisch specialist in bestuur
• Algemeen bestuur kiest dagelijks bestuur
• Gezamenlijke missie, visie, strategie (actieplan)
• Convenant
• Betrekken zorgverzekeraar
• Maatschappelijke verantwoording afleggen
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Organisatie - inrichting

• Bepalen omvang dienstverband NWC en medewerkers
• Toevoegen medisch coördinator 
• Benoemen NWC en medisch coördinator
• Vermijd solo-positie NWC
• Werkplek NPZ: bijv. hospice, HAP, grootste zorgaanbieder, zorggroep
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Organisatie - leiderschap bestuur

Leiderschap (dagelijks) bestuur: Kennis en kunde netwerkleiderschap
• Samenwerken 
• Algemeen belang i.p.v. eigen belang
• Elkaar gunnen
• Respecteren i.p.v. concurreren
• Eigenaarschap en voorbeeldgedrag

‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’
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Organisatie - leiderschap NWC

• Samenwerken en verbinden
• Projectmanagement
• Beleidsmatig en strategisch denken
• Resultaten behalen
• Aanpassen profiel en functiebeschrijving o.b.v. nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden
• Nieuwe naam?

Concept
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Organisatie - samenwerking

Samenwerking NWC en regio-adviseur IKNL-PZ
• Krachtenbundeling NWC en regio-adviseur IKNL-PZ

• Actieplan is leidend

Samenwerking regionaal
• Samenwerking met andere NPZ indien functioneel

• Samenwerking met andere netwerken (dementie, Parkinson) afhankelijk locale
context, voorwaarde realisatie eigen actieplan en borging beschikbare middelen

Samenwerking bovenregionaal
• Consortia meerwaarde o.g.v. onderzoek en onderwijs
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Organisatie - ondersteuning

Landelijke ondersteuning NPZ
• Opdrachten o.b.v. aanbevelingen in 2019-2020, o.a.

o Ontwikkelen zelfevaluatie instrument
o Format nazorggesprekken
o Aanpassen profiel NWC
o Scholing besturen en NWC
o Zorgen voor digitaal IZP / digitale overdracht

• Ondersteuning actieplannen netwerken

• Advies werving en selectie NWC

• Fungeren als kennismakelaar

• Alle NPZ lid van Fibula
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Financiering

• Toewerken naar integrale bekostiging palliatieve zorg, incl. coördinatie, 
organisatie, voorlichting (pilots NZa)

• Subsidie voortzetten t/m 2025 (omvang ?)

• Verplichte bijdrage leden

• Middelen samenbrengen, bijv. IKNL-PZ, overhead geestelijke verzorging, 
middelen NPZ

• Zorgverzekeraars kopen zorg in bij aangesloten leden

• Palliantie-programma benutten voor aanbevelingen 2019-2020
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Discussieronde 13 nov 2018

Deelnemers hebben gestemd op de volgende onderwerpen om verder te 
bespreken:

1. Integrale bekostiging palliatieve zorg is nodig en NPZ bereiden zich 
daar op voor

2. Het is wenselijk dat de netwerkpartners eigenaar van en 
verantwoordelijk voor het NPZ zijn

3. Kwaliteitscriteria voor NPZ zijn nodig om te kunnen ontwikkelen en 
verantwoording af te leggen

4. Het is wenselijk dat financiële middelen voor de NPZ, 
consultatiefunctie en geestelijke verzorging samengebracht worden 
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Discussieronde 15 nov 2018

Deelnemers hebben gestemd op de volgende onderwerpen om verder te 
bespreken:

1. Kwaliteitscriteria voor NPZ zijn nodig zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen en verantwoording kunnen afleggen

2. Integrale bekostiging van PZ is wenselijk en NPZ bereiden zich daarop 
voor

3. NPZ zorgen voor samenwerkingsafspraken tussen organisaties

4. Het is wenselijk om financiële middelen voor NPZ, IKNL-PZ, en 
(overhead) geestelijke verzorging samen te brengen

5. Doorontwikkeling en professionalisering van NPZ is nodig
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Vervolg

• Denktank biedt het advies aan bestuur Fibula aan

• Bestuur Fibula biedt het advies aan VWS aan
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