
 

LP/17/1225/ospz Juni 2017 © bureau HHM Pagina 1 van 11 

 

Overzicht lopende Palliantie-projecten 2015 en 2016 

Toelichting 

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) kent 14 doelstellingen onder 4 thema’s (kolom 1). Iedere doelstelling hebben we vertaald in een aantal 

maatstaven. In 2015 hebben we geïnventariseerd wat de stand van zaken op elk van die maatstaven was (nulmeting). De uitkomst hiervan ziet u in kolom 

2.  

 

In dit overzicht hebben we de projecten die in 2015 en 2016 zijn gehonoreerd binnen Palliantie gekoppeld aan de doelstellingen en maatstaven van het 

NPPZ. Het plaatsen van een project onder een van de doelstellingen is soms wat arbitrair; sommige projecten passen onder meerdere doelstellingen. 

Voor de meeste projecten hebben we gekozen voor een doelstelling waar ze primair onder lijken te vallen. Sommige hebben we onder twee 

doelstellingen vermeld. De beschrijvingen zijn voornamelijk gebaseerd op het overzicht van Palliantie zelf: 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Palliatieve_Zorg/Palliantie/Uitgebreid_overzicht_projectresultaten_2015_2016.pdf 

 

 

Doelstelling Stand van zaken per doelstelling uitgesplitst naar enkele 
maatstaven 

Omschrijving van het project/intiatief dat zich richt op de 
doelstelling 

Thema Bewustwording en cultuur 

1. Het bewustzijn over palliatieve zorg bij burgers is vergroot 
en het is normaal om tijdig stil te staan bij het levenseinde  

  

1. Bekendheid met palliatieve zorg Matig. 28% van mensen 
weet wat palliatieve zorg is (2010). Uit onderzoek onder 
achterban van NPV (2014) bleek dat vrijwel iedereen bekend is 
met het begrip maar dit vooral associeert met lichamelijke 
zorg. Meer mensen weten wat euthanasie is dan palliatieve zorg

  

2. Nadenken over levenseinde 
Redelijk. 65% van Nederlandse burgers heeft nagedacht over 
het levenseinde. 29% heeft gesprek over levenseinde gevoerd 
(2015). 71% heeft wel eens nagedacht over welke behandeling 
men wel of niet meer zou willen hebben (2010).  

 

2. Het bewustzijn over palliatieve zorg bij zorgverleners is 
vergroot en het is normaal om tijdig stil te staan bij het al of 
niet doorbehandelen.  

1. Bekendheid met palliatieve zorg Redelijk. Echter, 68% van 
zorgverleners vindt dat palliatieve zorg alleen bij levenseinde 
plaatsvindt; 94% weet dat het meer dan pijnbestrijding is 

4) Palliantie-project 1202 “Bijdragen aan welbevinden van 
patiënten en naasten door markering van palliatieve fase en 
proactieve zorgplanning”. Implementeren van markering en 
ACP plus verdiepend onderzoek naar toepassing bij onco, 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Palliatieve_Zorg/Palliantie/Uitgebreid_overzicht_projectresultaten_2015_2016.pdf
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Doelstelling Stand van zaken per doelstelling uitgesplitst naar enkele 
maatstaven 

Omschrijving van het project/intiatief dat zich richt op de 
doelstelling 

(2010).   

2. Bestaan van specifieke opleidingen Beperkt. Aantal 
zorgverleners dat is opgeleid in palliatieve zorg is – met 
uitzondering van specialisten ouderengeneeskunde -beperkt 
(doorgaans minder dan 1%). Er is wel nodige aandacht in 

generieke opleidingen.   

3. Onnodig doorbehandelen  
Matig tot redelijk. 62% van artsen vindt dat ernstig zieke 
patiënten te lang worden doorbehandeld (2012). In 
internationaal opzicht doet Nederland het op dit punt echter 

relatief goed.   

4. Markeren van de palliatieve fase Matig. Markeren van de 
palliatieve fase gebeurt nog te weinig en de stervensfase wordt 
vaak te laat onderkend. Het zorgpad stervensfase is goed 
geëvalueerd in Nederland, maar betreft alleen de laatste 
dagen.  

hartfalen en dementie. 

3) Palliantie-project 1214 “Beoogde en bereikte doelen van 
behandelingen in de laatste levensfase vanuit patiënten- en 
artsenperspectief”. Inzicht krijgen in doelen die patiënten en 
artsen hebben bij starten van chemo, of deze bereikt worden 
en hoe men op de keuze terugkijkt. Plus doorvertaling in 
onderwijs en patientenvoorlichting. 

3) Deactiveren van ICDs (Implanteerbare Cardioverter 
Defibrillator) in de laatste levensfase: een pilotstudie 
(844001207). Inzicht krijgen in besluitvorming over deactivatie 
van de ICD in de praktijk, hoe vaak tot deactivatie wordt 
overgegaan en wat de impact is van het niet-deactiveren op 
het stervensproces. 

4) ParkinsonSupport; Palliatieve zorg voor Patiënten met de 
ziekte van Parkinson en hun naasten (844001208). Tijdige 
markering van de palliatieve fase en verbeterde palliatieve 
zorg bij patiënten met de ziekte van Parkinson. 

4) Voldoet de “Surprise question” nog? Naar een 
wetenschappelijk onderbouwd en door zorgverleners gedragen 
markeringsinstrument voor de laatste levensfase. (844001209) 

3) De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter 
ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg 
(844001315). Zorgprofessionals (m.n. verzorgenden en 
verpleegkundigen) sensitiveren voor en ondersteunen bij 
morele dilemma’s in de palliatieve zorg. 
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Doelstelling Stand van zaken per doelstelling uitgesplitst naar enkele 
maatstaven 

Omschrijving van het project/intiatief dat zich richt op de 
doelstelling 

Thema Organisatie en continuïteit 

 
3. Meer mensen kunnen op de plek van hun voorkeur (veelal 
thuis) overlijden dan in 2014  

  

1. Overlijden op plek van voorkeur 
Redelijk tot goed. 75% van kankerpatiënten overlijdt op plek 
van voorkeur en 68% van alle mensen wil graag thuis overlijden 
(2010 resp 2013). In internationaal opzicht scoort Nederland 

goed. Goede registratie ontbreekt echter.   

2. Ongewenst in ziekenhuis overlijden Redelijk tot goed. 
Ondanks dat maar 2% van de bevolking in het ziekenhuis wil 
sterven, sterft nog 22% in het ziekenhuis. (2014). Ook is er 
sprake van een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames in de 
laatste 3 maanden. Maar het is niet bekend hoe vaak iemand 
ongewenst en vermijdbaar in het ziekenhuis overlijdt. In 
internationaal opzicht scoort Nederland hier echter zeer goed.  

2) Palliantie-project 1103 “Een naadloos palliatief 
zorgtraject”. Ontwikkelen, testen en wetenschappelijk 
evalueren van een methode waarmee een vloeiende overgang 
kan worden gerealiseerd voor palliatieve patiënten die uit het 
ziekenhuis komen. Betere signalering, gespreksvaardigheden, 
informatie/betrokkenheid patiënt en naaste, verbinding 
ziekenhuis-eerstelijn, transmuraal zorgplan in digitaal 
systeem, blauwdruk voor warme overdracht, model voor 
transmuraal team. 

2) Palliantie-project 1104 “Transmurale PZ in ZW-NL”. 
Transmurale samenwerking en overdracht in hele regio naar 
hoger plan tillen en daarmee aantal ziekenhuisopnames naar 
beneden brengen. 

4. De zorg is zo dichtbij als mogelijk georganiseerd en de 
aansluiting tussen eerste en tweede lijn is verbeterd  

1. Eerstelijnszorg op orde  
Redelijk. Er zijn al zeker 100 PaTz-groepen (2016) en Nederland 
kent uitgebreide thuiszorg en huisartsenzorg. Maar beperkt 
beeld van andere lokale samenwerkingsvormen en behoeften 

van huisartsen.   

2. Transmurale zorg op orde  
Matig en beperkt beeld. Aantal transmurale teams neemt toe. 
47 ziekenhuisteams met consulent uit eerste lijn. Maar kan 

waarschijnlijk nog verder worden uitgebreid.   

3. 24 uurszorg op orde  
Matig tot redelijk. Overdracht huisartsenpost varieert. Bij 
thuiszorg is 24 uurszorg in beginsel mogelijk, maar bestaat ook 
nog nodige variatie/onduidelijkheid. In het ziekenhuis zijn 
teams niet altijd 24 uur bereikbaar. Consultatieteams IKNL zijn 

dat wel.   

4. Goede spreiding van palliatieve zorgvoorzieningen 
Redelijk. Op steeds meer locaties hospices en palliatieve 

1) Palliantie-project 1102 “Doorontwikkeling van PaTz als 
instrument om PZ in thuissituatie te verbeteren”. 
Behoefteninventarisatie wat nodig is om PZ thuis te 
verbeteren, doorontwikkeling PaTz (oa ‘marketing’strategie r. 
huisartsen),  vergelijking PaTz-varianten en opstellen 
implementatieplan. 

2) Palliantie-project 1103 “Een naadloos palliatief 
zorgtraject”. Ontwikkelen, testen en wetenschappelijk 
evalueren van een methode waarmee een vloeiende overgang 
kan worden gerealiseerd voor palliatieve patiënten die uit het 
ziekenhuis komen. Betere signalering, gespreksvaardigheden, 
informatie/betrokkenheid patiënt en naaste, verbinding 
ziekenhuis-eerstelijn, transmuraal zorgplan in digitaal 
systeem, blauwdruk voor warme overdracht, model voor 
transmuraal team. 

 

2) Palliantie-project 1104 “Transmurale PZ in ZW-NL”. 
Transmurale samenwerking en overdracht in hele regio naar 
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Doelstelling Stand van zaken per doelstelling uitgesplitst naar enkele 
maatstaven 

Omschrijving van het project/intiatief dat zich richt op de 
doelstelling 

voorzieningen. In Kennissynthese is een overzicht opgenomen 
met behoorlijke diversiteit.  

hoger plan tillen en daarmee aantal ziekenhuisopnames naar 
beneden brengen. 

3) Palliantie-project 1213 “Palliatieve spoedzorg door huisarts 
in ANW-uren”. Inventariseren van goede voorbeelden en 
verbeterpunten en ontwikkelen van implementatiematerialen 
voor verbetering. 

5. Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening 
en sluit beter aan bij (onder meer) de ouderenzorg en de 
welzijnssector 

1. Aansluiting bij ouderenzorg Redelijk. Thuiszorg verzorgt 
veelal ook de palliatieve zorg. Bekendheid in ouderenzorg met 
palliatieve benadering kan beter. 

2. Aansluiting bij welzijnssector en gemeente  
Matig. Veel gemeenten zijn in 2015/2016 vooral bezig met 
transitie en hebben palliatieve zorg en hun rol daarin nog niet 
goed in beeld.   

1) Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij 
verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en 
met verzorging middels action research (844001306) 

1,2) Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in de eerste lijn (844001311). Het verbeteren 
van de palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in de thuissituatie, door training in 
gecombineerde inzet van de methodes Signalering in de 
palliatieve fase (SPF) en Besluitvorming in de palliatieve fase 
(BPF). 

6. Specialistische en multidisciplinaire kennis is snel 
beschikbaar, met meer aandacht voor de sociale en spirituele 
dimensie tijdens de palliatieve fase  

 

 

 

 

 

 

1. Consultaties van specialistische teams  
Redelijk. Redelijke dekking van consultatie teams (6.000 
consultaties bij IKNL-teams). Team of consulent betrokken bij 
12% van sterfgevallen (2010). Onduidelijk of specialisten 
worden ingeschakeld in alle gevallen dat het nodig is. Van de 
multidisciplinaire teams in ziekenhuizen is slechts de helft 
beschikbaar voor consulten bij patiënten die thuis verblijven.  

2. Aandacht voor sociale en spirituele dimensie 
Matig. Beperkt bij IKNL-consultaties (73% gaat over 
farmacologische problemen) en bij de huisarts. 13% resp. 6% 
van mensen bij niet onverwachte overlijden ontvangt spirituele 
resp. psychologische hulp (2010). Geestelijke verzorgers vinden 
dat met name hun toegang tot eerstelijnszorg niet goed 
geregeld is.  

2) Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en 
naasten over zingeving en betekenisgeving (844001304). 
Borging van de herziene richtlijn spirituele zorg in de reguliere 
zorgverlening (door digitale leerwerkplaats en 
implementatiecoaches). 

2) Spirituele zorg en rituelen in de eerste lijn (8444001309). 
Overzicht van rituelen binnen palliatieve zorg en de betekenis 
van rituelen in die context (in trainingsmodule ‘ritueel 
handelen’ voor zorgverleners). 
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Doelstelling Stand van zaken per doelstelling uitgesplitst naar enkele 
maatstaven 

Omschrijving van het project/intiatief dat zich richt op de 
doelstelling 

Thema Zorginnovatie en kwaliteit 

7. De kwaliteit van de palliatieve zorg is verbeterd  1. Ervaren kwaliteit door cliënten en naasten  
Redelijk tot goed. Cliënt is meestal tevreden. Veel onderzoek 
alleen op aspecten (80% weet wie aanspreekpunt voor zorg is; 
86% vindt dat zorg op elkaar aansloot; wensen van patiënt zijn 

in bijna helft van zorgdossiers vastgelegd).   

2. Objectieve kwaliteitsindicatoren beschikbaar 
Matig. Kernset van uitkomstmaten nog niet beschikbaar.  

3. Gebruik van gevalideerde instrumenten 
Matig tot redelijk. Meerdere instrumenten zijn in Nederlandse 
context toegepast, al dan niet voor specifieke doelgroepen. 

Maar wel versnipperd.   

4. Kwaliteit in hospices op orde Beperkt zicht. Op dit moment 
is inzicht hierin beperkt en verschillen de aanpakken  

  

  

8. Iedereen werkzaam in de zorg heeft een goede basiskennis 
over palliatieve zorg (inclusief sociale en spirituele dimensie)  

  

1. Onderdeel van curricula  
Beperkt zicht. Uit de kennissynthese volgt hoe palliatieve zorg 

is opgenomen in curricula van relevante basisopleidingen.   

2. Voldoende (gebruik van) trainingen Beperkt. Er zijn diverse 
trainingen over palliatieve zorg, maar slechts een klein deel 
van de huidige professionals heeft een training gevolgd 
(doorgaans minder dan 1%, zie doelstelling 2)  

1) Palliantie-project 1101 “Naar een multi-inzetbare toolkit 
voor onderwijs in PZ in basiscurricula geneeskunde”. 
Inventarisatie van competenties van basisartsen voor PZ, 
ontwikkelen van leermaterialen, trainen van docenten en 
organiseren van onderwijsactiviteiten. 

1) Palliantie-project 1204 “Ontwikkeling, evaluatie en 
implementatie van onderwijs PZ in basiscurricula 
verpleegkunde en verzorging”. Ontwikkelen, testen etc. van 
leermaterialen en trainen van docenten op gebied van PZ. 

9. Minder mensen ervaren onnodige pijn en benauwdheid 
tijdens het sterfproces  

1. Ervaringen met pijn 
Matig tot redelijk. Farmacotherapeutische behandeling wordt 
in het algemeen volgens richtlijn gegeven. Maar pijn komt nog 
veel voor in de stervensfase (rond 40% matige of ernstige pijn 
in diverse onderzoeken). Pijn en pijnintensiteit wordt te weinig 
systematisch gemeten. Multidimensionele pijn assessment bij 
ernstiger wordende pijn wordt weinig toegepast. Bij kinderen 

2) Palliantie-project 1203 “Reutelen in de stervensfase”. 
Kennis over het effect van preventieve medicatie ter 
voorkoming of vermindering van reutelen in de stervensfase. 
Aangepaste landelijke richtlijn Zorg in de Stervensfase. 

1) INZICHT project: het INitiëren en realiseren van dagelijkse 
ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in 
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onontgonnen terrein.  

2. Ervaringen met benauwdheid Redelijk. Hoge prevalentie bij 
hartfalen&COPD. Bij mensen met dementie vooral in week voor 
overlijden. Soms terughoudendheid in behandelen 
kortademigheid met morfine. Weinig bekend over welk deel 
van pijn en benauwdheid ‘onnodig’ is, en het is moeilijk te 
meten.  

het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D (844001307). 
De mogelijkheid creëren om vierdimensioneel symptomen en 
klachten van patiënten te kunnen monitoren en de spirituele 
zorg verbeteren. 

1) Naar een rationele opioïd-keuze bij continu subcutane 
infusie ter pijnbestrijding in de stervensfase: een RCT naar 
neurotoxische bijwerkingen van morfine en oxycodon bij een 
verminderde nierfunctie (844001314). Inzicht in neurotoxische 
bijwerkingen van oxycodon als pijnstiller in de palliatieve fase 
ten opzichte van morfine bij patiënten met een verminderde 
nierfunctie in de stervensfase. 

.) A Multidimensional Strategy to improve quality of life of 
patients with multiple symptoms and palliative care needs: the 
MuSt-PC (844001402). De kwaliteit van leven van patiënten in 
de palliatieve fase verbeteren door tijdige en adequate 
identificatie en behandeling van gelijktijdig voorkomende 
multiple symptomen. 

 

 

 
10. De kennis over en organisatie van palliatieve zorg voor 
speciale doelgroepen is verbeterd  

1. Kennis over palliatieve zorg voor doelgroepen 
Redelijk. Er zijn de nodige projecten voor doelgroepen geweest 
(en gestart), maar er is bijvoorbeeld nog weinig inzicht in de 
beleving van en markeringsinstrumenten voor speciale 
doelgroepen. Aantal trainingen over palliatieve zorg voor 
specifieke doelgroepen is beperkt.  

2. Tools voor speciale doelgroepen  
Er zijn diverse tools beschikbaar of in ontwikkeling, geen 

totaalbeeld.   

3. Organisatie van palliatieve zorg voor speciale doelgroepen 

1,2) Palliantie-project 1210 “In gesprek over leven en dood. 
Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor 
niet-westerse migranten”.  

1,2) Palliantie-project 1205 “Tijdige inzet en optimale PZ bij 
dak- en thuislozen”. Meer kennis over kenmerken en 
zorgbehoeften dak- en thuislozen en over knelpunten in PZ voor 
deze groep. Ontwikkelen van consultatiefunctie voor 
hulpverleners van dak- en thuislozen vanuit hospice.  

1,2,3) Palliantie-project 1206 “PACT-studie”. Ontwikkeling, 
testen en evalueren van ACP voor kinderen en hun ouders 
(interventie, toolkit, scholing/training). Helpt kinderen en 
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op orde 
Beperkt inzicht. Het eerste netwerk voor de kinderpalliatieve 
zorg is in 2015 opgestart (streven is 7 regionale netwerken met 
landelijke dekking in samenwerking met academische 
ziekenhuizen en overige actoren) 

ouders zich voor te bereiden op de gevolgen van de ziekte en 
de zorg te plannen die aansluit bij behoeften, hoop, doelen. 

3) Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening (844001300). Door 
interventieprogramma voor betere/tijdige herkenning en 
geïndividualiseerde zorg en begeleiding (incl. training en 
implementatiehandleiding plus informatiemateriaal ter 
verspreiding van de interventie). 

3) Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking 
(844001302) Verbetering van organisatie en kwaliteit van zorg 
en begeleiding in de thuissituatie aan gezinnen met een kind 
met een levensduurbeperkende of levensbedreigende 
aandoening in heel Nederland. 

1) Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat 
(844001303). Inzicht in welke mate vijf door Palliantie 
gefinancierde projecten rekening houden met behoeften en 
wensen van niet-westerse allochtonen (diversiteitssensitief), 
incl. voorstellen om dit te optimaliseren. 

2) Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 
(844001305). Zowel artsen als naasten laten zien hoe zij in de 
acute fase van een ernstig CVA palliatieve zorg in overweging 
kunnen nemen (door handreiking ‘Met zorg beslissen in de 
acute fase van een ernstig CVA’. 

2) Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij 
verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en 
met verzorging middels action research (844001306) 

1) Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van 
niet-westerse herkomst en hun naasten (844001308). Inzicht in 
wat waardigheid in de laatste levensfase betekent  en in 
benodigde competenties van zorgverleners bij patiënten met 
een niet-westerse achtergrond (verwerkt in training voor 
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zorgverleners en scholing aan geneeskunde-studenten en 
voorlichting voor patiënten en hun mantelzorgers). 

3) Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in de eerste lijn (844001311). Het verbeteren 
van de palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in de thuissituatie, door training in 
gecombineerde inzet van de methodes Signalering in de 
palliatieve fase (SPF) en Besluitvorming in de palliatieve fase 
(BPF) in 4 regio’s. 

3) Op weg naar verbetering van de palliatieve zorg voor mensen 
met GGz-problematiek; adaptatie en Integratie van de PaTz 
werkmethodiek voor gebruik in de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGz) (844001318). Verbeteren van zorg aan 
individuele cliënten; verbetering van de organisatie van de 
palliatieve zorg in de eerste lijn, GGz-organisaties en RIBW’s; 
meer competente professionals (agogisch of verpleegkundig) 
op het deelgebied palliatieve zorg. 

3) Standing strong together: Providing tailored and integrated 
palliative care for COPD patients (844001401). Ontwikkelen van 
een interventie toolbox en training om professionals te 
faciliteren in het aanbieden van geïntegreerde palliatieve zorg 
aan COPD patiënten in verschillende regio’s in Nederland. 

3) Basic understanding. Towards appropriate information 
provision for and decision-making with patients with limited 
health literacy in hospital-based palliative care (844001403). 
Verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met lage 
gezondheidsvaardigheden door zorgverleners in de tweede lijn 
tools te geven om lage gezondheidsvaardigheden te signaleren 
en de voorlichting en het besluitvormingsproces hierop aan te 
passen. 
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doelstelling 

Thema Patiëntenparticipatie en ondersteuning 

11. De behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun 
naasten staan centraal. Mensen in de laatste levensfase zijn 
beter voorbereid en meer betrokken als partner bij de 
palliatieve behandeling.  

1. Cliënt serieus betrokken bij behandeling  
Matig tot redelijk. Er zijn veel initiatieven gericht op ‘advance 
care planning’. Maar patiënten en hun naasten worden nu nog 
te weinig betrokken bij beslissingen over de zorg (advance care 
planning bij 34% van palliatieve patiënten en vaak alleen met 

familie; IKNL 2014).   

2. Behandeling vanuit preferenties cliënt  
Redelijk. Maar voor de helft van de ouderen is het bij de 
naasten niet bekend wat hun wensen zijn (2013). Als wens niet 
bekend is, wordt sneller gestart met behandeling (2013). 76% 
vindt kwaliteit van leven belangrijker dan levensverlenging 
(2009).  

1,2) Palliantie-project 1105 “ICT4PAL”. Ontwikkeling, 
onderzoek en implementatie OncokompasPAL, een online 
zelfmanagement hulpmiddel voor patiënten en mantelzorgers; 
Ontwikkeling en implementatie LearnPAL, mobiele leertool 
voor studenten onderwijs palliatieve zorg. 

1,2) Palliantie-project 1211 “ACP in eerstelijn voor kwetsbare 
oudere patiënt en diens naaste”. Ontwikkeling van draaiboek 
en training voor ACP, implementatie in 5 HAPs en wozo-centra; 
bij positieve evaluatie bredere uitrol in consortium Noord-
Holland Flevoland. 

1,2) Palliantie-project 1201 “ACP voor mensen met een VB”. 
Ontwikkeling van een ACP-methodiek voor mensen met VB plus 
begeleidende training voor deze ACP-methodiek en opname 
van begeleidende training in opleiding arts VG in Maastricht en 
basiscurriculum verpleegkundigen en verzorgenden. 

.) Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een 
structurele aanpak en implementatie in drie consortia 
palliatieve zorg (844001212). Versterken van patiënten-
participatie in praktijk-, onderwijs- en onderzoeksprojecten 
door trainingen aan patiënten en zorgprofessionals, 
participatiematrices voor onderzoekers en organiseren van 
bijeenkomsten voor projectleden om patiëntenparticipatie te 
evalueren; Kennisdeling van de ervaringen d.m.v. scholing, 
medisch onderwijs, publicaties, academische werkplaats. 

.) Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie 
van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van 
een dierbare' (844001312). Betere begeleiding aan naasten 
door zorgverleners om tot een zo goed mogelijke verwerking 
van het sterven van een dierbare te komen (door handreiking 
voor zorgverleners en brochure voor naasten). 

1,2) Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te 
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staken vraagt om bijzondere communicatiekunde (844001316). 
Verbeteren van het overleg- en besluitvormingsproces met 
directe naasten binnen de neonatale intensive care (NICU), de 
pediatrische intensive care (PICU) en de volwassen intensive 
care (ICU) 

1,2) Tijdig in gesprek: de ontwikkeling, evaluatie en 
implementatie van een digitale ‘Advance Care Planning’ 
keuzehulp voor chronisch zieken in Nederland (844001317) 

12. Mantelzorgers zijn minder vaak overbelast  1: Mate van overbelasting 
Matig. Een substantieel deel van naasten voelt zich overbelast 
(van 33% in maand 2 en 3 voor overlijden) tot 66% in de laatste 
week (2014). Aantal ziekenhuisopnames door 
overbelasting/wens familie valt echter mee (1%-7%, diverse 
studies).  

1) Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat (844001301). 
Tijdige mantelzorgondersteuning op maat voor mantelzorgers 
en patiënten in de laatste levensfase, door verspreiding van 
kennis wat betreft diversiteit en profielen van mantelzorgers; 
Blended-learning programma over tijdige 
mantelzorgondersteuning voor thuiszorgprofessionals en 
vrijwilligers; Publiekscampagne t.a.v. belang van 
mantelzorg(ondersteuning) in de laatste levensfase. 

.) De mantel der liefde verbeeld. De ontwikkeling van een 
graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase als bron 
voor publiekseducatie (844001310) 

1) Ondersteuning van naasten van patiënten in de palliatief 
terminale fase door de wijkverpleegkundige (844001313). 
Participatie bij zorg en besluitvorming van naasten bevorderen 
en overbelasting van naasten voorkómen door de 
wijkverpleegkundige. 

1) Mantelzorgbalans: eHealth ondersteuning bij het maken van 
keuzes (844001404). Overbelasting van mantelzorgers 
voorkomen met behulp van een eHealth applicatie om 
mantelzorgers vanaf het begin van de palliatieve fase te 
ondersteunen en coachen in het maken van keuzes. 
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13. De inzet van opgeleide vrijwilligers in de laatste levensfase 
is mogelijk op alle plaatsen waar mensen overlijden.  

  

1. Aantal vrijwilligers  
Goed. Zeker in internationaal opzicht. In 2014 zijn 10.670 
cliënten begeleid door 11.141 vrijwilligers, vooral in hospices 

en thuis. De inzet van opgeleide vrijwilligers neemt toe.   

2. Spreiding van vrijwillige inzet Redelijk tot goed. Thans 
vooral in hospices en thuis. Na 2017 ook mogelijk in 
verpleeghuizen.  

 

Vervolg thema Organisatie en continuïteit (later toegevoegde doelstelling) 

14. De financiering van palliatieve zorg volstaat, is duidelijk en 
niet bureaucratisch  

1. Volstaan van financiering  
Redelijk. In beginsel is er voldoende financiering voor 
palliatieve zorg. Uitdagingen liggen o.a. in specifieke 
contractering van bijvoorbeeld hospices en bij geestelijke 

verzorging.   

2. Duidelijkheid over organisatie en financiering  

Matig. De bestaande factsheets zijn te ingewikkeld.   

3. Administratieve eenvoud  
Matig. Omdat palliatieve zorg nu eenmaal overal plaats kan 
vinden en er vaak wisselingen in de laatste fase zijn, is het een 
uitdaging om organisatie en financiering zo eenvoudig mogelijk 
te houden. Dit vergt goed afstemmen van de vele keuzeopties 
in de Wlz en van de aanpak in Wlz en Zvw  

 

 


