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Voorstel voor prioritering binnen Nationaal Programma Palliatieve 

Zorg 

1. Inleiding 

In de vorige vergadering van de stuurgroep is de nulmeting van de doelstellingen vastgesteld en 

heeft bureau HHM het verzoek gekregen om in kaart te brengen wat de meest belangrijke zaken 

zijn om de resterende looptijd van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg middelen en 

aandacht op in te zetten. In deze notitie beschrijven we hoe we invulling hebben gegeven aan dit 

verzoek om prioritering en wat de uitkomsten tot nu toe zijn. De notitie sluit af met een drietal 

vragen aan de stuurgroep waar we graag reactie op willen. 

 

 

2. Proces  

In afstemming met Fred Lafeber van VWS en een aantal mensen uit de stuurgroep hebben we 

ervoor gekozen om per doelstelling in beeld te brengen welke projecten en initiatieven aan de 

doelstelling bijdragen, om vervolgens te kunnen vaststellen of er voldoende resultaat geboekt zal 

worden binnen de looptijd van het NPPZ (zie bijlage 1 voor de aanpak zoals we die hebben 

voorgelegd). Zodoende krijgt de stuurgroep zicht op aspecten die onderbelicht zijn en kan de 

stuurgroep een prioritering aanbrengen om de gewenste verbetering te bereiken.  

 

De aspecten waar de stuurgroep prioriteit aan wil geven, nemen wij vervolgens mee in een 

nieuwe ronde veldgesprekken, die in de periode mei tot en met juli 2017 kan plaatsvinden. In de 

gesprekken vragen we professionals naar hun ideeën voor concrete actie om verbetering op deze 

aspecten te bereiken. In de tweede stuurgroep-vergadering van 2017 koppelen we de uitkomsten 

van de veldgesprekken dan terug, zodat de stuurgroep kan beslissen welke acties uitgevoerd 

gaan worden en bij wie deze belegd worden.  

 

 

3. Aanpak 

Om een breed zicht te krijgen op de aard van projecten en initiatieven die een bijdrage leveren 

aan het bereiken van de doelstellingen van het NPPZ, hebben we per doelstelling drie richtingen 

verkend: 

 Wat wordt er op deze doelstelling geïnitieerd vanuit Palliantie (projecten)? 

 Wat wordt geïnitieerd door VWS (beleid, praktijkteam etc.)? 

 Wat wordt geïnitieerd door anderen (op lokaal/regionaal niveau)? 

 

Voor dit laatste punt hebben we een uitvraag gedaan onder de netwerken Palliatieve zorg (met 

medewerking van Fibula) en onder de organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg 

(met medewerking van VPTZ Nederland). We kregen in korte tijd van 24 netwerken en 39 VPTZ-

organisaties een overzicht van initiatieven in hun regio. Aan de netwerken hebben we ook de 

vraag gesteld wat volgens hen succes- en faalfactoren zijn. We pretenderen hiermee niet een 

volledig beeld te hebben van alles wat in heel Nederland gebeurt, maar in grote lijnen geeft dit 

inzicht in mogelijke witte vlekken.  

 

 

4. Uitkomsten 

Als we kijken naar de gegunde projecten onder Palliantie zien we dat op bijna alle doelstellingen 

projecten zijn gestart. De volgende doelstellingen hebben binnen Palliantie tot nu toe weinig 

aandacht gekregen: 
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 Doelstelling 1. Bewustzijn bij burgers: deze doelstelling, met als maatstaven ‘bekendheid 

met palliatieve zorg’ en ‘nadenken over levenseinde’, is niet expliciet geadresseerd in één 

van de Palliantie-projecten, met uitzondering van het project dat voorlichting en scholing 

ontwikkelt gericht op migrantengroepen. In diverse projecten zit wel de component 

‘nadenken over levenseinde’ maar dat is altijd in de fase dat iemand al patiënt in de 

palliatieve fase is.  

 Doelstelling 3. Meer mensen overlijden op de plek van voorkeur: Meerdere projecten dragen 

hieraan bij, bijvoorbeeld de transmurale samenwerking waardoor het aantal ziekenhuis-

opnames wordt teruggebracht en het naadloos palliatief zorgtraject waardoor een vloeiende 

overgang kan worden gerealiseerd vanuit het ziekenhuis. Er zijn echter geen projecten die 

zich specifiek richten op de gewenste plek van overlijden en het ongewenst in het ziekenhuis 

overlijden. 

 Doelstelling 5. Palliatieve zorg als onderdeel van reguliere zorg met aansluiting op 

ouderenzorg en welzijn: een van de maatstaven bij deze doelstelling is de aansluiting met de 

welzijnssector en het gemeentelijk sociaal domein; hier zijn binnen Palliantie geen 

projecten voor gestart. 

 Doelstelling 7. De kwaliteit van de palliatieve zorg is verbeterd: over deze doelstelling 

hebben we al eerder geconstateerd dat die erg breed is; in feite betekent een verbetering 

op elk van de andere doelstellingen ook een verbetering op deze doelstelling. Belangrijk is 

om het perspectief van de patiënt centraal te stellen; de boodschap uit onze gespreksronde 

met professionals in het veld was dat dit nog onvoldoende gebeurt. 

 Doelstelling 13. De inzet van opgeleide vrijwilligers is overal mogelijk: binnen Palliantie zijn 

er geen projecten die bijdragen aan de maatstaven ‘aantal vrijwilligers’ en ‘spreiding van 

vrijwillige inzet’. 

 Doelstelling 14. Financiering volstaat, is duidelijk en niet bureaucratisch: deze doelstelling is 

later toegevoegd en maakt geen onderdeel uit van de tot nu toe gegunde Palliantie-

projecten.  

 

Op een aantal van deze doelstellingen wordt via landelijk beleid van VWS een verbetering in 

gang gezet, waaronder het mogelijk maken dat mensen die in een Wlz-instelling verblijven toch 

thuis kunnen overlijden, het bredere beleid rond langer thuis wonen en de steun aan de 

hospicesector (ten behoeve van doelstelling 3). Via de subsidieregeling PTZ wordt de inzet van 

vrijwillige PTZ gesteund en gestimuleerd (doelstelling 13). Ook zijn door het praktijkteam van 

VWS verschillende acties ondernomen, onder andere om de financiering te verduidelijken 

(doelstelling 14).  

 

Wanneer we de lokale/regionale initiatieven spiegelen aan de doelstellingen, zien we dat een 

deel van de hiervoor geconstateerde ‘witte vlekken’ aandacht krijgen. Een veelgenoemd 

initiatief is bijvoorbeeld Café Doodgewoon, een ontmoetingsplek waar mensen informatie kunnen 

krijgen over palliatieve zorg en waar spreken over het levenseinde gefaciliteerd wordt. Ook 

organiseren netwerken en VPTZ-organisaties, vaak in samenwerking, informatiebijeenkomsten 

voor patiënten en scholing of casuïstiekbesprekingen voor zorgverleners voor het vergroten van 

kennis en bewustwording. De VPTZ-organisaties leggen actief verbindingen met de organisaties in 

het netwerk Palliatieve zorg en met andere netwerken, bijvoorbeeld dementie of geriatrie.  

 

Veelgenoemde succesfactoren zijn betrokkenheid en enthousiasme. Als dit alleen van specifieke 

personen komt, bijvoorbeeld een werkgroep of huisarts, is het kwetsbaar. Als de meerwaarde 

wordt onderkend op bestuurlijk niveau en de uitvoerenden voldoende worden gefaciliteerd, 

heeft het pas echt kans van slagen. Dit zien we dan ook weer terug bij de faalfactoren: het 



 

LP/17/0599/ospz maart 2017 © bureau HHM Pagina 3 van 5 

 

ontbreken van (gedeelde) visie en beleid plus onvoldoende facilitering (tijd en ondersteuning) 

vanuit strategie/management kwamen vaak naar voren. Een andere veelgenoemde faalfactor is 

het ontbreken van (reguliere/structurele) financiering en het niet op elkaar aansluiten van 

digitale systemen (of weerstand tegen nog een systeem). 

 

 

5. Voorstel voor prioritering 

Alles bij elkaar genomen is het duidelijk dat op vrijwel alle doelstellingen heel veel gebeurt; de 

Palliantie-projecten en lokale/regionale initiatieven vullen elkaar aan waardoor alle velden 

aardig gedekt zijn. De komende jaren zijn er daarom veel positieve effecten te verwachten. 

Ondanks alle initiatieven zijn er binnen enkele doelstellingen toch aspecten die verdere 

verbetering behoeven om de doelstelling te bereiken. De volgende aspecten verdienen prioriteit, 

omdat zij als het ware de basis zijn voor resultaten op andere aspecten: 

 Kennis en bewustwording bij burgers over palliatieve zorg: met de huidige inspanningen 

komt de kennis waarschijnlijk niet op het gewenste peil en is tijdig nadenken over het 

levenseinde nog niet normaal, waardoor veel mensen nog steeds ‘in de behandelstand 

schieten’ als zij zelf of hun naaste worden geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte.  

 Kennis en bewustwording bij artsen en andere professionals van de mogelijkheden van 

palliatieve zorg versus doorbehandelen: het stimuleren van kennis en bewustwording onder 

artsen is belangrijk, onder andere door de ontwikkeling van modules over palliatieve zorg in 

alle basisopleidingen. Daarnaast moeten artsen ook gefaciliteerd worden om tijdig (en niet 

beperkt tot de laatste drie maanden) met patiënten in gesprek te gaan over de 

mogelijkheden van palliatieve zorg, met aandacht voor alle vier dimensies.  

 Voor een goede aansluiting tussen het medische domein en het sociale domein is de 

betrokkenheid van gemeenten belangrijk. Dit komt tot nu toe onvoldoende van de grond. 

Deze aansluiting is van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen in de eigen omgeving 

kunnen overlijden. De inzet van vrijwilligers speelt hierbij een belangrijke rol. 

 Voor mensen die in de knel (dreigen te) komen door existentiële vragen rondom het 

levenseinde moet de inzet van geestelijke begeleiding in de laatste levensfase mogelijk 

worden gemaakt, op alle plekken waar mensen kunnen overlijden. 

 De financiering van palliatieve zorg (en de kennis over de financiering!) mag niet 

belemmerend werken voor mensen om palliatieve zorg te ontvangen en te sterven op de plek 

van voorkeur. Waar in de praktijk nog onduidelijkheden of tekorten worden ervaren, moet 

de oorzaak worden onderzocht en aangepakt door de inzet van extra middelen en 

harmonisatie van voorwaarden rond de Zvw- en Wlz-financiering. 

 

Daarnaast is aandacht van verspreiding en implementatie van belang. Veel van de beoogde 

effecten beperken zich tot de regio waarin het project of initiatief is ontwikkeld (geen bredere 

disseminatie en implementatie) en de borging is niet altijd geregeld (geen onderdeel van 

reguliere werkwijze en financiering). Bovendien is er vaak geen samenhang in de activiteiten, 

door het ontbreken van een gedeelde visie die op alle niveaus wordt onderschreven en 

uitgewerkt. De wereld van de Palliantie-projecten en van de lokale/regionale initiatieven is niet 

altijd aan elkaar verbonden, waardoor er wel allerlei mooie bloemen te zien zijn, maar geen 

evenwichtig samengesteld boeket. En om deze bloemen te vermenigvuldigen, moet het zaad in 

vruchtbare aarde vallen: de benodigde basiskennis bij burgers en zorgprofessionals. 

 

Wij denken daarom dat de stuurgroep niet moet inzetten op uitbreiding van het aantal projecten 

en initiatieven, maar prioriteit moet leggen bij het verrijken en verspreiden van de ontwikkelde 

(en in ontwikkeling zijnde) producten. Met andere woorden: 
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 Het creëren van landingsplaatsen voor de ‘lessons learned’ uit de Palliantie-projecten. 

 Het kwalitatief opschalen en verspreiden van goede lokale/regionale initiatieven. 

 Het verbinden op basis van een regionale visie waarin de patiënt centraal staat. 

 

Wanneer de stuurgroep dit beeld onderschrijft, willen wij komende periode graag bijeenkomsten 

organiseren met professionals uit de palliatieve zorg om gezamenlijk een antwoord te formuleren 

op de vraag wat nodig is om bovenstaande punten te realiseren.  

 

 

6. Vragen aan de stuurgroep 

Vraag 1. Bent u het eens met de inschatting dat genoemde doelstellingen zonder extra 

intensivering niet gehaald worden? Zijn er nog andere aspecten waar volgens u prioriteit aan 

moet worden gegeven om in 2020 betere resultaten te hebben ten opzichte van de nulmeting? 

 

Vraag 2. Bent u het eens met de genoemde acties om nog meer verbetering op de doelstellingen 

te bereiken? Namelijk: 

 Het creëren van landingsplaatsen voor de ‘lessons learned’ uit de Palliantie-projecten. 

 Het kwalitatief opschalen en verspreiden van goede lokale/regionale initiatieven. 

 Het verbinden op basis van een regionale visie waarin de patiënt centraal staat. 

 

Vraag 3. Bent u het eens met aanpak van de Hoe-vraag door bureau HHM? 

Bureau HHM organiseert deze zomer bijeenkomsten met professionals uit de palliatieve zorg om 

gezamenlijk een antwoord te formuleren op de vraag wat nodig is om de punten die bij vraag 2 

zijn genoemd te realiseren. 
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Bijlage 1. Voorstel werkwijze bureau HHM voor stuurgroep NPPZ in 2017 

In de laatste vergadering van de stuurgroep is de nulmeting van de doelstellingen vastgesteld, 

met daarbij het verzoek om in kaart te gaan brengen wat de meest belangrijke zaken zijn om de 

middelen en aandacht op in te zetten. In deze notitie beschrijven we hoe we invulling willen 

geven aan dit verzoek om prioritering. Deze werkwijze hebben we in afstemming met Fred 

Lafeber van VWS opgesteld. We vragen een aantal mensen uit de stuurgroeppartijen om 

feedback op deze werkwijze. Inhoudelijke input of suggesties voor andere bronnen (personen of 

documenten) zijn uiteraard ook welkom. 

 

Stap 1 

In de nulmeting is voor elk van de doelstelling een aantal maatstaven geformuleerd. Per maatstaf 

beantwoorden we de volgende vragen: 

1. Wat gebeurt er al op dit aspect? 

a. Geïnitieerd door Palliantie (projecten) 

b. Geïnitieerd door VWS (beleid, praktijkteam etc.) 

c. Geïnitieerd door anderen (bijvoorbeeld Coalitie Van Betekenis tot het Einde) 

2. Welke verbetering kunnen we verwachten en op welke termijn? 

 

Als we het overzicht hebben van wat er gebeurt met welke verwachte verbetering, geven we een 

antwoorde op de volgende vragen: 

3. Doen we voldoende op de meest belangrijke dingen en is verbetering binnen de looptijd 

van het NPPZ te verwachten? 

4. Welke aspecten zijn zowel urgent als onderbelicht, met andere woorden: welke moeten 

prioriteit krijgen? 

 

Voor de beantwoording van deze vragen gebruiken we onder andere de uitkomsten van de 

veldraadpleging van ZonMw, de projectvoorstellen van de Palliantie-projecten, de acties die 

benoemd zijn in de nulmeting, de uitkomsten van de veldgesprekken die we in de zomer van 

2016 hebben gehouden en de input uit het AO dat op 8 februari 2017 plaatsvindt.  

 

Het voorstel voor de prioritering leggen we bij de volgende vergadering voor aan de stuurgroep 

(23 maart 2017). De stuurgroep kan dan bepalen voor welke aspecten extra aandacht of inzet 

nodig is om de gewenste verbetering te bereiken.  

 

Stap 2 

De aspecten waar de stuurgroep prioriteit aan wil geven, nemen wij vervolgens mee in een 

nieuwe ronde veldgesprekken, die in de periode mei tot en met juli 2017 kan plaatsvinden. In de 

gesprekken vragen we professionals naar hun ideeën voor concrete actie om verbetering op deze 

aspecten te bereiken.  

 

In de tweede vergadering van 2017 op 28 september koppelen we de uitkomsten van de 

veldgesprekken aan de stuurgroep terug, zodat de stuurgroep kan beslissen welke acties 

uitgevoerd gaan worden en bij wie deze belegd worden.  

 

 


