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Samenvatting tussenrapportage voor de stuurgroep
palliatieve zorg VWS - Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Inleiding
De huidige subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg loopt na 2020 af.
Stichting Fibula heeft met financiering van het ministerie van VWS een Denktank
Netwerken Palliatieve Zorg opgericht met de opdracht om in 2018 een toekomstvisie op
de netwerken palliatieve zorg te formuleren en een daarbij passende
financieringsregeling voor te stellen. Het doel van de Denktank is 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 geldt het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017).
Samenstelling
In februari 2018 is de Denktank samengesteld uit leden die expertise hebben op het
gebied van palliatieve zorg, netwerken, zorginnovatie, zorgfinanciering, perspectief van
patiënten en naasten, perspectief van zorgverleners. De leden zijn gevraagd op basis van
hun kennis en ervaring en functioneren zonder last of ruggespraak in de Denktank.
Werkwijze
Informatie over de werkwijze en verslaglegging van de diverse bijeenkomsten staan op
de website.
Bevindingen tot nu toe en voorlopige conclusies
De Denktank heeft geconstateerd dat er een landelijk dekkend geheel is van netwerken
palliatieve zorg dat (ook internationaal) als een groot goed wordt gewaardeerd. Dit moet
behouden blijven, maar wel worden doorontwikkeld om te garanderen dat voor iedere
burger duurzame palliatieve zorg beschikbaar is, ongeacht tijd of plaats. Wij stellen ons
voor dat elk netwerk palliatieve zorg zijn eigen weg moet kunnen volgen, maar daarover
wel verantwoording aflegt op basis van nog nader te bepalen kwaliteitscriteria voor
netwerken palliatieve zorg. De Denktank heeft geconstateerd dat de omvang van de
netwerken van minder groot belang is dan de regionale samenhang en een (door
professionals en zorgbestuurders in de regio) gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid.
De Denktank zal zich in haar advies ook uitspreken over de governance (minder
vrijblijvende betrokkenheid van deelnemende partijen), afstemming met initiatieven van
de NZa op het gebied van bekostiging van de palliatieve zorg, en de opdracht voor de
netwerken palliatieve zorg 2.0 in relatie tot het Kwaliteitskader enerzijds en nieuwe
zorgconcepten anderzijds (bijv. positieve gezondheid, samen beslissen, eigen regie).
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Wij zijn op weg en op zoek naar duurzame netwerken palliatieve zorg.
Tenslotte wil de Denktank alvast aangeven dat zij in haar advies een globale
ontwikkelrichting voor de netwerken palliatieve zorg voor de komende 5-10 jaar zal
schetsen, die op onderdelen echter nog de nodige uitwerking behoeft in 2019. Uiteraard
zal dat in nauw overleg gaan met Stichting Fibula, de Coöperatie PZNL en andere
stakeholders. De Denktank verwacht haar advies eind 2018 op hoofdlijn te zullen
afronden.
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