
 

 

Deze factsheet geeft informatie over het 

project ‘Verkenning van het individueel 

zorgplan’, dat gestart is naar aanleiding 

van het Kwaliteitskader palliatieve zorg 

Nederland.  

 

Doel en aanleiding  

Het doel van dit project is om een 

gedegen en gedragen advies te vormen 

over het realiseren van een digitaal 

individueel zorgplan (IZP) op onder andere 

proces, techniek, content, wetgeving en 

kosten. In dit advies staat beschreven 

welke randvoorwaarden nodig zijn om te 

kunnen werken met het IZP en met welke 

scenario’s  een digitaal IZP gerealiseerd 

kan worden.   

 

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen 

en initiatieven gaande op het gebied van 

zorgplannen, informatie-uitwisseling en 

digitale informatiesystemen. Hierdoor 

dreigt versnippering te ontstaan. 

Daarnaast wordt weinig gebruik gemaakt 

van informatiestandaarden die nodig zijn 

om ook daadwerkelijk informatie eenmalig 

vast te leggen en meervoudig te 

gebruiken.  

 

Om de hoeveelheid aan initiatieven 

samen te brengen en te analyseren welke 

randvoorwaarden nodig zijn om goede 

initiatieven verder op te schalen, is het 

project ‘Verkenning digitaal individueel 

zorgplan palliatieve zorg’ gestart door de 

coöperatie Palliatieve Zorg Nederland 

(PZNL). Dit gebeurt in nauwe afstemming 

met en wordt ondersteund door het 

ministerie van VWS.  

 

 

 

 

 

De meerwaarde van dit project is enerzijds 

dat partijen met een zorginhoudelijke 

achtergrond en ICT-achtergrond bij elkaar 

gebracht worden. Anderzijds worden 

wetenschappelijke verenigingen, 

beroepsorganisaties, zorgprofessionals 

branche- en koepelorganisaties, patiënten 

federaties en de overheid betrokken. Ook 

stakeholders worden geraadpleegd, zodat 

een advies ontstaat dat aansluit bij de 

manier van werken en  de uitgangspunten 

van het Kwaliteitskader.   

 

Meerwaarde voor patiënt en zorgverlener  

Een patiënt met een palliatieve 

zorgbehoefte heeft gedurende zijn ziekte 

veelal te maken met diverse  zorgverleners 

en ontvangt de zorg op verschillende 

plaatsen. Om te voldoen aan goede 

palliatieve zorg, waar communicatie en 

overdracht bepalend zijn voor de 

continuïteit van zorg, is het IZP een 

hulpmiddel waarmee zorgverleners op elk 

moment op de hoogte zijn van de  

waarden, wensen en behoeften van 

patiënten en diens naasten.  

In het Kwaliteitskader wordt het IZP gezien 

als een leidraad die past in de ontwikkeling 

van multidisciplinaire en persoonsgerichte 

zorg en die bijdraagt aan proactieve 

zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming, 

coördinatie en continuïteit van zorg en 

eigen regie door de patiënt. Het realiseren 

van een bij voorkeur digitaal Individueel 

zorgplan is opgenomen als één van de 

aanbevelingen van het Kwaliteitskader.  

 

 

 

 

 

 

Verkenning van het 

Individueel Zorgplan 



 
Ontwikkeling en implementatie van het 

Kwaliteitskader 

Met het Kwaliteitskader (IKNL/Palliactief 

2017) hebben alle betrokken partijen in 

gezamenlijke overeenstemming 

bijgedragen aan een landelijk eenduidig 

beleid ter verbetering van de palliatieve 

zorg. Wensen en zorgvragen van de 

patiënt en diens naasten op fysiek, 

psychologisch, sociaal en 

zingevingsgebied vormen het 

uitgangspunt voor de geboden zorg.  

Het kwaliteitskader is richtinggevend (niet 

normerend) in wat goede palliatieve zorg 

is. Binnen het palliatieve veld zijn veel 

initiatieven en projecten gaande die 

bijdragen aan het verbeteren van de 

palliatieve zorg op basis van het 

kwaliteitskader. PZNL faciliteert 

zorgverleners en zorgorganisaties hierbij en 

organiseert landelijk wat regionaal niet 

kan. Dit zijn bijvoorbeeld projecten zoals 

‘Het zelfevaluatie-instrument palliatieve 

zorg’, ‘Transmurale zorg met passende 

bekostiging’ (‘Tapa$’), en ‘Verkenning van 

het individueel zorgplan’.  

 

Meer informatie  

Wilt u meer informatie dan kunt u contact 

opnemen met het team van Individueel 

Zorgplan palliatieve zorg:  

 

Theuni Meijaard: t.meijaard@iknl.nl 

Marlene Middelburg: m.middelburg@iknl.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZNL 

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland 

(PZNL) is opgericht met als doel om 

organisaties 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 verpleegkundigen 

palliatieve zorg nauw samen. 
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