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Het Netwerk voor Palliatieve Zorg Amstelland&Meerlanden en 
Midden- en Zuid-Kennemerland heeft als doel de kwaliteit van en 
samenhang in het palliatieve zorgaanbod te bevorderen in beide 
regio’s. Daarbij gaat het om de inzet van zowel professionele 
zorgverleners als vrijwilligers. In onze visie sluit palliatieve zorg aan 
bij de wensen van patiënten en hun naasten.
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ONDERTEKENING CONVENANT
Op 8 maart 2012 ondertekenden de twintig deelnemende  
organisaties van het netwerk Midden- en Zuid-Kennemerland 
en Amstelland&Meerlanden het convenant ‘Palliatieve zorg 
2012-2015’. Hierin staan de gezamenlijk vastgestelde voor-
waarden voor een zo goed mogelijke palliatieve zorg in de 
regio. Kernwoorden in het convenant zijn samenwerking, 
verbinding en verantwoordelijkheid. Met de ondertekening 
hebben de deelnemende organisaties zich gecommitteerd 
om palliatieve zorg bij hun eigen professionals en vrijwilligers  
onder de aandacht te houden en hun deskundigheid te be-
vorderen. Ze nemen actief deel aan regionaal overleg om af-
spraken te maken over het verbeteren van de palliatieve zorg. 
Dat gebeurt onder andere door van elkaar te leren en onderling  
succesvolle voorbeelden over te nemen. 

In dit jaarbericht leest u hoe het netwerk Amstelland&Meerlanden 

en Midden- en Zuid-Kennemerland in 2012 palliatieve zorg in 

de regio onder de aandacht heeft gebracht bij zorgverleners en 

zorgvragers. Via verschillende activiteiten stimuleert en verbindt 

het netwerk organisaties en hun medewerkers om de zorg voor 

mensen in hun laatste levensfase te verbeteren.

KETENZORG 
VERBETEREN
In het najaar hebben adviseurs van ‘In voor Zorg’ op verzoek een 
algemene scan uitgevoerd binnen het netwerk. De scan maakt 
deel uit van een programma voor langdurige zorg van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met 
kenniscentrum Vilans. Dit programma ondersteunt het realiseren 
van verbeteringen, onder andere op het gebied van ketenzorg. Via 
interviews met een aantal bestuurders, de netwerkcoördinator en 
de adviseur van het IKNL is verkend of het netwerk in aanmerking 
kan komen voor een verbetertraject op het gebied van ketenzorg 
met hulp van ‘In voor Zorg’. Dat is niet het geval. Uit de scan blijkt 
dat het netwerk goed functioneert waar het gaat om de activitei-
ten voor zorgprofessionals en het informeren van zorgvragers. In 
de ketenzorg liggen nog kansen voor verbetering, bijvoorbeeld in 
verdergaande samenwerking met ziekenhuizen, thuiszorgorgani-
saties, huisartsen en hospice. Het advies luidt hiermee te starten 
in één of twee subregio’s om ervaring op te doen. Het netwerk is 
inmiddels aan de slag met de aanbevelingen.
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In 2012 zetten de werkgroepen ‘Organisatie 
netwerksymposium’ en ‘Redactie nieuwsbrief’ 
hun activiteiten voort. Er zijn drie nieuwe werk-
groepen gestart met als thema’s ‘Publieks-
avonden’, ‘Centrum voor levensvragen’ en 
‘Knelpunten’. Het voorzitterschap van iedere 
werkgroep is in handen van een professional 
uit de regiegroep. De leden zijn zorgverleners 
of vrijwilligers. Aan het eind van het jaar hebben 
alle werkgroepen hun resultaten gepresenteerd 
aan het bestuurlijk overleg van het netwerk. 

Activiteiten werkgroep ‘Knelpunten’
De werkgroep ‘Knelpunten’ inventariseerde 

in 2012 welke problemen een goede palli-
atieve zorg in de weg staan. Waar mogelijk 
is direct een oplossing gezocht. Complexe 
problemen worden voorgelegd aan het  
bestuurlijk overleg. In vervolg op de inven-
tarisatie werken de werkgroepleden de ge-
constateerde knelpunten bij de overdracht 
van patiënten verder uit. Er zijn onder andere 
stappen gezet voor verbetering van de over-
dracht tussen huisartsen in de avond, nacht 
en het weekend. Tijdens een symposium 
voor huisartsen afgelopen najaar is het over-
drachtsformulier voor zorgintensieve patiën-
ten onder de aandacht gebracht.

Nieuwe voorzitter 
BESTUURLIJK OVERLEG
Annemarie Zuidweg nam met haar vertrek 
als directeur van hospice Bardo in 2012 
ook afscheid als voorzitter van het bestuur-
lijk overleg van het netwerk. Dora van den 
Berg, programmamanager behandeling bij 
Zorgbalans, heeft het voorzitterschap van 
haar overgenomen.

SYMPOSIA IN 2012  
Op 11 oktober is voor de zesde keer 
het netwerksymposium georgani-
seerd, met als thema ‘De kracht van 
de naasten’. Terugspeeltheater Nltt 
liet deelnemers ervaringsverhalen ver-
tellen en beeldde die vervolgens uit. 
Hierdoor beleefden de aanwezigen 
mee hoe je als zorgverlener de naas-
ten van een patiënt in hun kracht kunt 
laten en wanneer een bepaalde be-
nadering wel of niet werkt. Het thema 
kwam ook aan bod tijdens drie work-
shops. Honderdvijftien zorgverleners 
en vrijwilligers uit diverse organisaties 
in de netwerkregio bezochten de bij-
eenkomst. Ze waardeerden het sym-
posium met een rapportcijfer acht. 

Deelnemers reageren: ‘Fantastisch! 
Zowel organisatorisch als inhoude-
lijk.’ ‘Knap hoe ze verhalen terugspe-
len, maakt veel indruk.’

Bijeenkomst pijnbestrijding
In samenwerking met het netwerk 
organiseerde het Kennemer Gasthuis 
een symposium voor zorgprofessio-
nals in de regio. Het thema was ‘Pijn-
bestrijding bij de palliatieve patiënt’.  
De aandacht ging vooral naar de 
medisch-technische kant van pijn-
bestrijding. Zo’n zestig zorgverleners 
bezochten de bijeenkomst.

NIEUWE 
WERKGROEPEN

DISTRIBUTIE TIJDSCHRIFT PAL VOOR U - Het tijdschrift ‘Pal voor u’ 
is verspreid via de netwerkpartners. Dit magazine belicht uiteenlopende 
onderwerpen waar patiënten, hun partner, vrienden en familie mee te maken 
krijgen bij een ongeneeslijke ziekte.

Dora van den Berg

Bestuurlijk 
overleg

Netwerk
coördinator

Regiegroep

Werkgroep
Publieksavonden

Werkgroep 
Nieuwsbrief
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Werkgroep
Centrum voor 
levensvragen
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In de regio Zuid-Kennemerland is op 29  
oktober de eerste publieksavond ‘Café  
Doodgewoon’ georganiseerd in het Inloophuis  
Kennemerland. Op deze manier wil het  
netwerk de dood voor een breed publiek  
bespreekbaar maken en mensen informeren 
over het aanbod van palliatieve zorg in de  
regio. Iedereen die informatie en inspiratie 
zoekt over thema’s rond leven en dood is 

welkom bij deze avonden. Dat kunnen mensen zijn die zelf een 
ongeneeslijke ziekte hebben, maar bijvoorbeeld ook familieleden, 
vrienden of buurtgenoten van (palliatieve) patiënten. De eerste 
avond begon in een klein gezelschap van twaalf personen. Trainer 

Cilia Linssen liet de deelnemers kennismaken met vijf sterfstijlen, 
dit zijn verschillende manieren van omgaan met de dood. Aan de 
hand van haar verhaal werden ervaringen uitgewisseld. De meeste 
deelnemers spraken zich positief uit over de avond. 

Informatiemarkt
In de regio Meerlanden is het Bardo Leerhuis in 2012 gestart met 
een serie publieksavonden. Bardo wil het taboe rond de dood 
doorbreken door mensen ruimte te bieden om over het onderwerp 
te praten. Tijdens één van de avonden is een informatiemarkt 
georganiseerd over het ondersteuningsaanbod in de regio. Ook 
het netwerk was hier vertegenwoordigd. In de toekomst gaan het 
netwerk en Bardo meer bijeenkomsten samen organiseren.

Publieksavonden over leven en sterven

Basisscholing verpleegkundigen
Het netwerk organiseerde in 2012 twee basisscholingen voor verpleeg-
kundigen. Beide keren schreef zich het maximale aantal deelnemers 
in. In zes dagdelen kwamen diverse thema’s uit de palliatieve zorg 
aan bod. Zoals pijn, palliatieve sedatie, rouw en verlies. De scholingen 
oogstten gemiddeld een acht als waardering. 

Cursus Zingevingsvragen
De kleinschalige vervolgscholing ‘Omgaan met zingevings- 
vragen in de palliatieve zorg’ is door negen zorgprofessionals gevolgd. 
In drie middagen kwam de spirituele kant van palliatieve zorg aan bod. 
De deelnemers bespraken vragen als: wat is spiritualiteit en zingeving? 
Hoe herken ik deze vragen bij mijzelf en bij zorgvragers? Hoe ga ik 
hiermee om? Verder is geoefend met vaardigheden. De deelnemers 
beoordeelden de cursus positief.

Actualiseren nascholing
De netwerkcoördinatoren uit de regio 
Noord-Holland hebben afspraken ge-
maakt over het gezamenlijk aanbieden 
van cursussen en trainingen, het actua-
liseren van de basisscholing en het ont-
wikkelen van vervolgscholingen.
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DEELNEMERS 

ZEGGEN: ‘GOED 

OM ERVARINGEN 

VAN ANDEREN TE 

HOREN.’ ‘INTERESSANT 

EN INTERACTIEF.’

Over 2012 stelt het netwerk, net als 
in voorgaande jaren, een rapportage 
op over de capaciteit en bezetting 
van de palliatieve bedden in het 
eigen werkgebied. Volgens plan 
is de rapportage begin april 2013 
beschikbaar. Belangstellenden kunnen 
de rapportage opvragen bij de 
netwerkcoördinator (zie pagina 6 in 
dit jaarbericht voor contactgegevens).

Capaciteit & 
bezetting 
palliatieve zorg
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NIEUWSBRIEF 
DIGITAAL
De papieren nieuwsbrief is afgelopen jaar vervangen 
door een online uitgave. Deze is gekoppeld aan de 
websites van de netwerken. De digitale nieuwsbrief 
verscheen in 2012 drie keer. Een redactieraad be-
reidt per uitgave de inhoud voor. Iedere nieuwsbrief 
bevat een interview met een professional uit de re-
gio. Verder komen ontwikkelingen in het vakgebied 
aan bod, plus landelijk en regionaal nieuws over pal-
liatieve zorg, en informatie van het consultteam.

Voor alle zorgverleners in de palliatieve zorg 
zijn twee bijeenkomsten georganiseerd in 
samenwerking met ziekenhuis Amstelland. 
De film ‘Wit’ werd vertoond, met een voor- 
en nabespreking door medisch ethicus 
Carlo Leget. In de film speelt actrice Emma 
Thompson een professor in de literatuur 
die wordt geconfronteerd met eierstok-
kanker in een laat stadium. Ze kiest voor 
een radicale therapie, maar de ziekte is al 
te ver gevorderd. Het enige dat haar leven 
kan redden dan wel rekken is een extra 

hoge dosis chemotherapie. De professor 
staat stil bij haar eigen bestaan en bij wat 
het leven waard is als je als mens volledig 
wordt ‘afgebroken’. Tijdens de bijeenkom-
sten zijn dilemma’s in de gezondheids-
zorg besproken, zoals efficiëntie versus 
aandacht, techniek versus zorgzaamheid 
en zakelijkheid versus persoonlijke betrok-
kenheid. Ongeveer zestig zorgverleners 
woonden een bijeenkomst bij. Ze gaven 
aan dat ze de film indrukwekkend vonden 
en de bespreking zeer zinvol.

Themabijeenkomsten zorgdilemma’s

Op 12 november organiseerde Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH) 
een congres met als thema ‘Zorg in de wijk; deal or no deal?!’. De vier 
netwerkcoördinatoren uit het werkgebied Noord-Holland verzorgden een 
workshop ‘Palliatieve zorg (wij)k zorgen!’ Hierin konden de deelnemers  
kennismaken met de netwerken en verkenden ze met elkaar de toekomst 
van wijkgerichte palliatieve zorg. Dit laatste gebeurde aan de hand van  
landelijke goed werkende voorbeelden, zoals pro-actieve zorgplanning, 
 palliatieve thuiszorg en mantelzorgondersteuning. 

Meer informatie over het congres en de workshop staat op www.zonh.nl 
onder het kopje ‘Voorgaande bijeenkomsten’. 

ZORG IN DE WIJK
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JAARBERICHT
MEER WETEN?
Heeft u vragen over dit jaarbericht of wilt u meer 
weten over de activiteiten van het netwerk? 
Neem dan contact op met Monique Panneman, 
netwerkcoördinator Palliatieve Zorg. Zij is te 
bereiken via telefoonnummer 023-532 2151 of 
via e-mail op m.panneman@lindenhoek.nl. 

Ook op onze websites vindt u meer informatie:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
middenenzuidkennemerland
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
amstellandenmeerlanden 

Een aantal netwerken voor 

palliatieve zorg in Nederland heeft 

een eigen Centrum voor levens-

vragen. Mensen kunnen daar 

terecht voor gesprekken met een 

geestelijk verzorger.

In de periode dat iemand ongeneeslijk 
ziek is, komen vaak allerlei vragen naar 
boven over de zin van het leven en het 
menselijk bestaan op aarde. Lang niet 
iedereen heeft (nog) contact met een 
kerkgemeenschap om over deze on-
derwerpen te praten. Dan zijn gesprek-
ken bij een Centrum voor levensvragen 
mogelijk een waardevol alternatief. Een 
afspraak maken kan via de website of 
telefonisch, daarna komt de geestelijk 
verzorger op huisbezoek. In Zuid-Kenne-

merland hebben de netwerkcoördinator 
en twee geestelijk verzorgers de mo-
gelijkheden verkend voor het opzetten 
van een centrum vanuit het netwerk. 
Hieruit bleek dat de kerken in de regio 
al vergelijkbare initiatieven ontwikkelen. 
Daarom is besloten geen eigen centrum 
te starten, maar aansluiting te zoeken bij 
bestaande initiatieven, zoals het Groen-
marktcentrum voor Levensvragen voor 
ouderen en een platform van de Stichting 
Kerk Zonder Grenzen. 

In 2012 organiseerde het netwerk samen 
met het consultteam weer diverse  

casuïstiekbesprekingen. In de regio 
Zuid-Kennemerland zijn vier bijeen-
komsten gehouden, in de regio  
Midden-Kennemerland drie. 
Gemiddeld kwamen per bijeen-
komst twintig zorgverleners. Zij wis-

selden kennis en ervaring uit aan de 
hand van  door het consultteam of 

deelnemers ingebrachte casuïstiek.  

CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN

DEELNEMERS 

ZEGGEN: ‘GOED 

GELEID.’ ‘MOOIE 

INTERACTIES TUSSEN DE 

DIVERSE DISCIPLINES.’, 

‘HEEL LEERZAAM.’

Casuïstiekbesprekingen


