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Samenvatting Beleidsvoorstel 
 

Inleiding 
In het beleidsvoorstel geeft Stichting Fibula haar visie op de toekomst van de Netwerken 

Palliatieve Zorg, gebaseerd op het advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg 

(2019) en de reacties daarop. Op basis hiervan zijn doelen voor organisatie en 

financiering van de Netwerken Palliatieve Zorg (hierna Netwerken) geformuleerd.  

  
Proces 
De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg (hierna de Denktank) is ingericht met de 

opdracht om advies uit te brengen over hoe de regionale samenwerking in de palliatieve 

zorg in de toekomst optimaal kan worden georganiseerd en gefinancierd. Als 

uitgangspunt gold het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). De Denktank 

werd gefinancierd door het ministerie van VWS met Fibula als opdrachtgever.  

Op 17 januari overhandigde de Denktank het advies aan Fibula. Die heeft dit advies in de 

afgelopen maanden getoetst bij bestuurders en coördinatoren van Netwerken, en met 

relevante landelijke partijen. Vervolgens heeft Fibula dit beleidsvoorstel geschreven, dit 

voorgelegd aan de Netwerken en dit besproken met het ministerie van VWS en in de 

Algemene ledenvergadering van PZNL. 

Dit beleidsvoorstel is een startpunt voor de verdere uitwerking. Alle genoemde 

activiteiten worden uitgewerkt samen met de Netwerken, PZNL en relevante 

stakeholders.  

 

Resultaten en conclusies van de raadpleging van Netwerken en landelijke 
stakeholders 
De overall conclusie en inhoudelijke lijn van het advies van de Denktank werden door de 

deelnemers aan de drie regiobijeenkomsten en de geraadpleegde stakeholders breed 

onderschreven: 

• Netwerken hebben hun nut bewezen en blijven ook na 2021 nodig. 

• Erkend wordt dat er een slag gemaakt moet worden door te verstevigen en verder te 

professionaliseren. De opgave nu is om de ‘vrijblijvendheid voorbij’ te gaan. 

• Landelijke samenwerking en integratie van de ondersteuning is nodig en nuttig. 

• Subsidie voor de Netwerken en de landelijke ondersteuning blijft nodig tot 2025, 

daarna is structurele bekostiging nodig. 

 
Visie van Fibula op de toekomst van de Netwerken Palliatieve Zorg 
Op basis van de bevindingen van zowel de Netwerken als de stakeholders, onderschrijft 

het bestuur van Fibula de hoofdlijnen van het advies van de Denktank. Fibula realiseert 

zich dat de verschillende Netwerken zich in verschillende stadia van ontwikkeling 

bevinden. Prioriteiten hierin zijn: 
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Versterking Netwerken Palliatieve Zorg 

Het huidige dekkende stelsel van Netwerken moet steviger en professioneler worden. Dat 

betekent dat de netwerkpartners eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de 

resultaten van het Netwerk voelen en dat de Netwerken het Kwaliteitskader palliatieve 

zorg Nederland als uitgangspunt gebruiken. Daarnaast zijn Netwerken transparant over 

uitkomsten en hebben een cultuur van continu leren en verbeteren. Bij deze ambities 

hoort een passende organisatie en bekostiging.  

 

Landelijke ondersteuning 

De Netwerken voelen zich onderling verbonden en werken met elkaar samen waar 

relevant. Zij hebben een formele verbinding met de landelijke ondersteuning.  

Primair staat de doorontwikkeling van de Netwerken voorop. Daarna worden de 

mogelijkheden van regionale samenwerking met andere netwerken (bijvoorbeeld 

dementie, kwetsbare ouderen, CVA) verkend.  

Fibula vindt dat er een stevige landelijke ondersteuning nodig is om de Netwerken op 

vernieuwende wijze te ondersteunen bij doorontwikkeling en professionalisering.  

 

Financiering 

Om het uiteindelijke doel – betere palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten – te 

bereiken, is betere organisatie, kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg 

noodzakelijk. De huidige VWS-subsidie voor de Netwerken moet daarom in ieder geval 

tot 2025 worden gecontinueerd en verhoogd, om de uitdagingen en ambitie die voor ons 

liggen te bekostigen.  

 

Fibula is van mening dat er separate budgetten nodig zijn voor: 

a. de coördinatie en ondersteuning en  

b. de uitvoering van de palliatieve zorg. 

De financiering zal gericht moeten zijn op resultaten/uitkomsten van zorg (verbetering 

palliatieve zorg): efficiency, transparantie, voorkoming van dubbelingen van kosten. 

 

Er is onderbouwing nodig om de benodigde financiële middelen voor de Netwerken te 

verhogen van 3,5 naar 10 miljoen, zoals genoemd in het advies Denktank. Hiervoor is 

het ontsluiten van informatie over de mate waarop patiënten en naasten al dan niet baat 

hebben bij de beoogde integrale samenwerking binnen het Netwerk noodzakelijk.  

Het uitwerken van bovenstaande aspecten kan alleen met het veld (de Netwerken en 

stakeholders). 

 

Doelen voor de organisatie en financiering van de Netwerken Palliatieve Zorg 
Vanuit de bovengenoemde visie heeft Fibula de volgende doelen geformuleerd: 

 

De Netwerken zijn stevig en professioneel, d.w.z.: 

Doorontwikkeling en professionalisering 

• De netwerkpartners voelen zich eigenaar en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

resultaten van het Netwerk. 

• De Netwerken beschikken over voldoende capaciteit (netwerkcoördinator, medisch 

adviseur, ondersteuning, communicatie, financiën en een adequaat bestuur) om de 

functies van het Netwerk te kunnen vervullen. 
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Coördinatie en continuïteit  

• Het Netwerk faciliteert transmurale netwerkzorg middels samenwerkingsafspraken 

tussen organisaties en multidisciplinaire afstemming. 

• Het Netwerk faciliteert transmurale netwerkzorg.  

• Het Netwerk realiseert bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

 

Deskundigheid 

• Het Netwerk draagt bij aan bij- en nascholingen van zorgverleners. 

 

Kwaliteit 

• De Netwerken dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg. 

De implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is hiervoor de 

basis. 

• De Netwerken hebben een cultuur van continu leren en verbeteren op basis van 

management- en feedbackinformatie vanuit verschillende perspectieven. 

 

Informatie en voorlichting 

• De Netwerken zorgen voor doelgroep specifieke informatie over (inhoud en kwaliteit 

van) palliatieve zorg. 

 

Er is een stevige landelijke ondersteuning om de Netwerken te ondersteunen, d.w.z. de 

landelijke ondersteuningsorganisatie: 

• Faciliteert beleidsontwikkeling op landelijk niveau.  

• Fungeert als kennismakelaar van goede praktijkvoorbeelden, innovaties, bekostiging 

van transmurale palliatieve zorg. 

• Faciliteert de Netwerken bij de uitvoering van bovengenoemde doelen (o.a. 

aanbieden van informatie over palliatieve zorg, scholing over palliatieve zorg, 

formats). 

En de verbinding tussen de landelijke organisatie c.q. Fibula en de Netwerken wordt 

geformaliseerd.  

 

Er is financiering om bovenstaande doelen te kunnen realiseren, d.w.z.:  

• Er is adequate financiering van de Netwerken en de landelijke ondersteuning; 

subsidiestromen zijn faciliterend voor bovengenoemde doelen. 

• Er wordt voldaan aan randvoorwaarden (mensen en middelen) waaronder de 

landelijke organisatie c.q. Fibula deze transitie kan realiseren. 

 

Afsluiting 
Als bestuur van Fibula hebben we het vertrouwen dat dit beleidsvoorstel een belangrijke 

bijdrage zal leveren aan betere palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten. Dat wil 

zeggen 24/7 toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en 

hoogwaardige kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze 

persoon, verleend door kundige (in)formele zorgverleners.  

 

Bij de verdere uitwerking wordt ruimte geboden aan lokale/ regionale behoeften en 

bestaande samenwerkingsverbanden binnen huidige Netwerken. 

Daarnaast moet gekeken worden welke eenduidigheid op landelijk niveau noodzakelijk is. 

 

 


