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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In dit jaarbericht leest u hoe het netwerk Amstelland&Meerlanden
en Midden- en Zuid-Kennemerland in 2013 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.

NIEUWE
WERKWIJZE
NETWERK
In het bestuurlijk overleg van 28 november is het convenant van het netwerk
palliatieve zorg MZK-AM geëvalueerd.
Op basis van de uitkomsten is besloten
vanaf 2014 in vier deelregio’s te werken,
te weten Midden-Kennemerland, ZuidKennemerland, Amstelland en Meerlanden. Iedere regio ontwikkelt een eigen
deelwerkplan, het netwerk blijft een
aantal overkoepelende activiteiten uitvoeren. De structuur van het netwerk
wordt aan de nieuwe werkwijze aangepast. Het bestuurlijk overleg gaat in de
huidige vorm verder, maar de regiegroep
bestaat voortaan uit vier regionale regiegroepen. Een vertegenwoordiger uit het
bestuurlijk overleg vervult het voorzitterschap. Eén keer per jaar komen het
bestuurlijk overleg en de regiegroepen
samen voor overleg.

PALLIATIEVE THUISZORG
De meeste mensen die in de palliatieve
fase komen willen thuis verblijven. Dat
vraagt om goede afstemming tussen
zorgverleners. In Amsterdam loopt sinds
2010 het pilotproject Palliatieve Thuiszorg, kortweg PaTz. Hierin werken huisartsen en wijkverpleegkundigen intensief samen in de zorg voor ongeneeslijk
zieke patiënten binnen hun werkgebied.
PaTz geldt als één van de landelijke goede voorbeelden in de palliatieve zorg. In
2013 zijn over het project twee informatiebijeenkomsten gehouden voor huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio

Amstelland&Meerlanden en Midden- en
Zuid-Kennemerland. Als vervolg hierop
zijn twee huisartspraktijken van plan in
2014 te starten met PaTz.
Wat is PaTz?
• Huisartsen en wijkverpleegkundigen
kijken samen welke patiënten in hun
werkgebied palliatieve zorg nodig hebben en houden een zorgregister bij.
• Voor ieder van deze patiënten stellen ze
een zorgplan op waarin de wensen van
de patiënt en de naasten centraal staan.
• Een consulent palliatieve zorg geeft inhoudelijke ondersteuning.
• PaTz is een zogenoemd ketenzorgproject: het bevordert dat patiënten tijdig en op de juiste plek de zorg krijgen
die ze nodig hebben.
Kijk voor meer informatie op
www.patz.nu.
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Nieuwe leden
In 2013 is het netwerk uitgebreid met vier nieuwe deelnemers:
❱	Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer
(PCSOH)
❱	Ons Tweede Thuis, een organisatie voor zorg aan verstandelijk
gehandicapten, met onder andere kinderhospice de Biezenwaard
❱	Brentano, een kleinschalige organisatie voor Amstelveense senioren
gespecialiseerd in zorg, diensten en wonen
❱	Stichting Sint Jacob, ouderenzorg in Zuid-Kennemerland
De nieuwe deelnemers onderschrijven de afspraken in het convenant
en willen zich samen met de andere organisaties inspannen voor goede
palliatieve zorg in de regio.

Communicatie
Vernieuwde websites en informatie voor patiënten - De websites

Nieuwsbrief - De digitale nieuwsbrief

van de netwerken zijn in 2013 vernieuwd
door Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg. De sites
kregen een frissere uitstraling en meer
gebruiksgemak voor bezoekers. Verder
is landelijke patiëntinformatie toegevoegd.

is in 2013 vier keer uitgebracht. In iedere
nieuwsbrief staat een interview met een
professional uit de regio. Verder komen
ontwikkelingen in het vakgebied aan bod,
landelijk en regionaal nieuws over palliatieve zorg, en informatie van het consultteam.

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

Pagina 3 - JAARBERICHT 2013

Werkgroep
‘Knelpunten’

De in 2012 gestarte werkgroep ‘Knelpunten
Zuid-Kennemerland’ ging in 2013 verder
met het bevorderen van een goede overdracht van patiënten met een palliatieve
zorgbehoefte. Daarbij lag de focus op het
verbeteren van de overdracht vanuit het
ziekenhuis naar huisarts, thuiszorg en hospice. Met name de tijdigheid en volledigheid
van de overdracht werden als belangrijke
knelpunten ervaren. De werkgroep heeft
een dataset ontwikkeld die zorgverleners
kunnen gebruiken als voorbeeld van een
goede overdracht. Deze is geschikt voor de
overdracht naar zowel huisarts, thuiszorg
als hospice. De dataset bevat essentiële
elementen voor een goede overdracht:
❱	een algemeen deel dat voor iedereen van belang is, met onder andere
naw-gegevens, contactpersonen, de
wensen rondom het levenseinde, sociale
elementen, betrokken professionele
hulpbronnen en mantelzorg;
❱	medisch-inhoudelijke informatie, waaronder de diagnose, medicatie, verwachte problemen en het zorgbeleid;
❱	verpleegkundige informatie (o.a. mobiliteit, ADL, wondzorg, voeding & zuurstof);
❱	een checklist voor ontslag.
De werkgroep ging in gesprek met het Kennemer Gasthuis over het verbeteren van de
overdracht. Het ziekenhuis is daarna een
project Palliatieve Zorg gestart. Het nam de
dataset vrijwel volledig over en ontwikkelt
op basis daarvan een zorgpad voor mensen die met ontslag gaan om te overlijden.
De werkgroep Knelpunten beoordeelde in
het najaar de conceptversie van dit zorgpad
en droeg daarna de verdere activiteiten voor
het verbeteren van de overdracht over aan
het Kennemer Gasthuis.

Krachten bundelen
In samenwerking met het netwerk organiseerde het Rode Kruis Ziekenhuis op
7 februari een symposium voor zorgprofessionals in de regio Midden-Kennemerland.
Aan de orde kwamen vragen als:
❱ Wat is goede palliatieve zorg?
❱	Wat vinden patiënten en hun naasten hier zelf van en wat kunnen
professionals bijdragen?
❱	Hoe gaan zorgprofessionals het gesprek aan over goede palliatieve zorg?
❱	Hoe beoordeel je de wilsbekwaamheid van de patiënt?
❱	Welke behandelbeslissingen of -beperkingen kunnen zorgverleners nemen
en hoe zit het met de juridische kant daarvan?
Het symposium trok circa honderd bezoekers en kreeg als waardering een 7,9.

Symposia & bijeenkomsten in 2013

LEVENSVRAGEN
Samen met Stichting Momentaal en het
Groenmarktcentrum voor Levensvragen
en ouderen is op 9 april een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor geestelijk
verzorgers, zorgverleners en vrijwilligers
die te maken hebben met zorg thuis in
de laatste levensfase. In die fase kunnen
mensen met allerlei vragen zitten, bijvoorbeeld over hoe het sterven zal gaan en of
met de dood voor hen alles eindigt. De
netwerkbijeenkomst ging over levensvragen: hoe herken je ze, wanneer verwijs je
door en naar wie? De deelnemers konden ook kennismaken met initiatieven in
de regio op het gebied van spirituele zorg.
Ongeveer zestig mensen woonden de bijeenkomst bij.

SCHOKBREKERS IN DE COMMUNICATIE
DEELNEMERS

Op 11 oktober organiseerde het netwerk voor de zevende keer haar jaarlijkse symREAGEREN:
posium. Dit keer stond de communicatie met patiënten en hun naasten centraal.
De deelnemers kregen tijdens de lezing vier ‘schokbrekers’ aangereikt, oftewel
‘FANTASTISCHE
handvatten om mensen te helpen omgaan met het levenseinde. Hiermee kunPRESENTATIE, MOOIE
nen zorgverleners bij vragen, zorgen, verwerkingsproblemen en/of onuitgesproken conflicten eraan bijdragen dat patiënten en hun naasten weer grip krijgen
BALANS TUSSEN INFORMEREN
op hun situatie. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst werden de schokEN INTERACTIE.’ ‘SLUIT
brekers geoefend in samenwerking met een acteur. Zo’n 120 zorgverleners
en vrijwilligers van diverse organisaties in de regio bezochten het symposium.
GOED AAN BIJ
Ze gaven als waardering het rapportcijfer 8,7.

DE PRAKTIJK.’
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Scholingen
BASISSCHOLING

CURSUS ZINGEVINGSVRAGEN

Het netwerk organiseerde samen met het Bardo Leerhuis en
het expertisecentrum van het VUMC twee basisscholingen
voor verpleegkundigen en twee voor verzorgenden.
De groepen hadden allemaal het maximale aantal
deelnemers. In zes dagdelen kwamen verschillende
thema’s uit de palliatieve zorg aan bod, zoals pijn,
palliatieve sedatie, rouw en verlies. De scholingen
oogstten gemiddeld een 7,5 als waardering.
Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met beide
samenwerkingspartners over het ontwikkelen en
uitbreiden van het nascholingsaanbod.

De kleinschalige vervolgscholing ‘Omgaan
met zingevingsvragen in de palliatieve zorg’
is door vijftien zorgverleners en vrijwilligers
gevolgd. Tijdens 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, en hoe
ga ik daarmee om? Verder is geoefend met
vaardigheden. De deelnemers beoordeelden
de cursus als positief.

PUBLIEKSAVONDEN OVER LEVEN EN STERVEN
‘Baas in eigen behandeling’
Op 11 december organiseerde het Rode
Kruis Ziekenhuis samen met het netwerk
palliatieve zorg een publieksavond over passende zorg in de laatste levensfase. Twee
longartsen, twee huisartsen, een coördinator uit een hospice en een verpleegkundige
uit de thuiszorg vertelden vanuit hun deskundigheid over de mogelijkheden en keuzes in de palliatieve fase. Hoe gaat euthanasie in z’n werk? Wat is palliatieve sedatie?
Hoe leg ik mijn wensen over het levenseinde
vast? Hoe geef ik aan dat ik niet gereanimeerd wil worden? Wat als ik dement ben
en euthanasie wil? Deze en veel andere
vragen kwamen aan bod. De avond werd
bezocht door 130 belangstellenden.

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 tijdens deze
avonden. Er komen mensen die zelf ongeneeslijk ziek zijn, maar ook familieleden,
vrienden en buurtgenoten van (palliatieve)
patiënten. In Amstelveen werd het eerste
Café Doodgewoon georganiseerd over palliatieve sedatie en euthanasie. Er kwamen
ongeveer tachtig belangstellenden.

De kracht van de naasten
In de regio Meerlanden organiseerde het
Bardo Leerhuis een serie publieksavonden.
Bardo wil het taboe rond de dood doorbreken door mensen de ruimte te bieden
over het onderwerp te praten. Tijdens één
van de avonden werd in samenwerking
met het netwerk een theateravond georganiseerd. De aanwezigen kregen de vraag
hun persoonlijke ervaringen te delen. Acteurs vertolkten hun verhalen met toneelspel en muziek. Deze vorm van geïmproviseerd theater heet
De kracht van de naasten
terugspeeltheater.
Theateravond
Het brengt mensen
op een bijzondere
manier met elkaar
in contact en maakt
invoelbaar wat ze
kunnen meemaken
rondom de zorg
voor een naaste.
In de zorg voor de ander, jezelf blijven zien

Donderdag 28 maart, 19.00 - 21.00 uur
Nederlands Toegepast Theater
PierK, Raadhuisplein 9 te Hoofddorp
Gratis toegang
Aanmelden kan via info@hospicebardo.nl
Meer informatie: www.hospicebardo.nl

Voor mens
en
zorgen voor die
een
dierbare
met een
ongeneesl
ijke ziekte
.

Café Doodgewoon

Wat kunt u doen om in uw kracht te blijven?

In de regio Zuid-Kennemerland zijn vier publieksavonden georganiseerd op diverse
locaties. Met ‘Café Doodgewoon’ wil het

Tijdens deze avond wordt u gevraagd uw persoonlijke ervaringen te

delen. De spelers vertolken deze verhalen met toneelspel en muziek.
Deze vorm van geïmproviseerd theater heet terugspeeltheater.

Het brengt mensen op een bijzondere manier bij elkaar en maakt

zichtbaar wat men meemaakt. Tijdens deze avond gaat het over u en
geven wij u nuttige tips en waardevolle ervaringen.

In samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg - met steun van

022813_BAR_Poster_TerugspeelTheater_A3_CMYK.indd 1
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Capaciteit en
bezetting
palliatieve zorg

OVERZICHT CAPACITEIT
■ High Care Hospice
■ Bijna Thuis Huizen
■ Palliatieve units

Net als in voorgaande jaren stelt het netwerk over 2013 een rapportage op over
de capaciteit en bezetting van de palliatieve bedden in de Bijna-Thuis-Huizen,
het High Care Hospice en de Palliatieve
Units. De rapportage is medio april 2014
beschikbaar en op te vragen bij de netwerkcoördinator.

Deelnemende palliatief terminale
voorzieningen netwerken
palliatieve zorg AM & MZK

Casuïstiekbesprekingen
In 2013 organiseerde het netwerk samen met de IKNL(Integrale
Kankercentra Nederland)-consulenten van het consultteam
en/of de huisarts-kaderartsen en de ziekenhuizen uit de regio
‘PRIMA
diverse casuïstiekbesprekingen. In de regio Zuid-KennemerDESKUNDIGHEID land zijn drie bijeenkomsten gehouden, in de regio MiddenKennemerland twee en in Amstelland vond in oktober de
EN UITLEG.’
eerste plaats. Gemiddeld kwamen per bijeenkomst
dertig zorgverleners om kennis en ervaringen te
delen. De besprekingen hadden thema’s als
‘palliatieve zorg en oncologie’ en ‘long- en
‘GOEDE
hartfalen’. Specialisten uit het ziekenhuis
MIX VAN
gaven presentaties aan de hand van casuïstiek en ook de deelnemers konden
VERPLEEGKUNDIGE
praktijkverhalen inbrengen.

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

EN MEDISCHE
DISCIPLINES.’
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