
Week van de palliatieve zorg
In de week van de palliatieve zorg was er dit jaar in de regio een veelheid aan activiteiten voor inwoners en hulpverleners van de regio. Hiermee werd breed
aandacht gevraagd voor het onderwerp en lieten we als netwerk de kracht van samenwerking zien. Voor herhaling vatbaar in 2023!

Samen in 2022 bereikt:

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Deze organisaties willen
door samen te werken mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk ondersteunen bij de kwaliteit van leven. De inzet is dat
iedere burger ondersteuning en/of zorg krijgt die hij of zij wenst op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste mensen. 

Komende jaren staan centraal: de krachten bundelen, met én van elkaar leren, proactief zorg verlenen.

Samenwerking en
toegankelijkheid

In 2022 tekenden 23 organisaties
de samenwerkingsovereenkomst,
met Medicamus en Apothekers
als nieuwe leden. Gedragscode
behandel grenzen en toolbox
materialen zijn geïmplementeerd.
Transferproces geoptimaliseerd.

Kwaliteit en innovatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg is
de leidraad voor het netwerk. Er
wordt meegewerkt aan
onderzoeken en innovatie o.a.:
Hopevol en Kwasa. 
Palliatieve zorg is zichtbaar
gemaakt in het Dashboard
Gezond Veluwe.

Deskundigheidsbevordering

De werkgroep deskundigheids-
bevordering heeft 10
bijeenkomsten georganiseerd.
De hospices hebben 9
bijeenkomsten gehouden voor
inwoners m.b.t. bewustwording
in het project 
“In gesprek met de burger”.

Levenspad wordt in
2023 voor de regio

ontwikkeld
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en markeren
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terminale)
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Nazorg
 

Bestaansrecht: 
De coördinatie van het netwerk wordt tot en
met 31 december 2027 gefinancierd door het
ministerie van VWS.

Het netwerk participeert in het consortium
Palliatieve zorg Septet Midden Nederland)
waar onderzoek, onderwijs en praktijk met
elkaar worden verbonden. 

Meer weten?
Alle informatie kunt u vinden op de website
NPZ Noordwest Veluwe - NPZ Noordwest
Veluwe (palliaweb.nl).

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief of mail
naar w.schep@willemholtrophospice.nl.

Vanuit het netwerk danken we u voor
uw input en betrokkenheid

Op naar een “Samen nog Beter” in 2023!
 

https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe
https://www.gezondveluwe.nl/
https://ahzn.nl/persbericht-beleidsadvies-hopevol/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/kwasa-kwaliteit-van-zorg-samenwerken-in-signaleren-en-besluitvorming-in-de-palliatieve-fase-door/
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe
https://netwerkpalliatievezorg.us18.list-manage.com/subscribe?u=1dec85407eef544851b321e97&id=eb2eb5e843
mailto:w.schep@willemholtrophospice.nl

