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Geachte heer, mevrouw, 

Zoals gebruikelijk leggen de Netwerken Palliatieve Zorg verantwoording af over hun handelen en over de 
activiteiten die plaats hebben gevonden in het afgelopen jaar. Dit kunt u lezen in bijgaand jaarverslag. Tevens vindt 
u in de bijlage het jaarplan 2012. Hiermee willen wij u graag op de hoogte houden van de lopende activiteiten. 

Begin dit jaar zijn de Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest-Twente samengevoegd. Daarom 
zijn er met ingang van dit jaar ook een gezamenlijk jaarverslag en jaarplan gemaakt. 

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via 
onderstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator 
Tel: 0546 - 89 32 26 of via secretariaat ZGT lijn 1-2 0546 - 69 36 69 
email: g.kievitsbosch@zgt.nI 
twitter: (ažpall iatievczorg 
website: www.netwerkpalliatievezorq.nl/noordwesttwente 
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1. Inleiding 

Dít jaarplan beschrijft de beoogde activiteiten voor 2012 van de Netwerken Palliatieve Zorg Midden-
Twente (Borne, Hengelo en de Hof van Twente) en Noordwest-Twente (Almelo, Hellendoorn, Rijssen-
(Holten), Tubbergen, Twenterand en Wierden). In 2011 is de samenwerking tussen beide netwerken 
verder geoptimaliseerd, waarbij de intentie is uitgesproken om in 2012 samen te gaan. 
Dit gezamenlijke jaarplan voor 2012 is dan ook een logische stap. 

De Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente zijn samenwerkingsverbanden van 
zorginstellingen en eerstelijns hulpverleners en beogen de totstandkoming van een optimale 
palliatieve (terminale) zorgketen in de regio. 

In de netwerken zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 
Carintreggeland 
Leonardus Hospice 
Regionale Apothekers Midden-Twente 
Regionale Huisartsen Vereniging (vacature, wordt waarschijnlijk binnenkort vervuld) 
Stichting Informele Zorg Twente 
Stichting Terminale Thuiszorg Almelo en omstreken 
Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne en Hof van Twente 
TriviumMeulenbeltZorg 
VPTZ 'Leendert Vrieľ Twente 
Ziekenhuisgroep Twente 
ZorgAccent S Thuiszorg Noord West Twente 
Zorgbelang Overijssel 

In dit plan wordt in paragraaf 2 het beleid en de organisatie van het netwerk toegelicht, waarna in 
paragraaf 3 inhoudelijke onderwerpen aan de orde komen. In paragraaf 4 worden overige 
ontwikkelingen geschetst, waarna tot slot in paragraaf 5 het concrete activiteitenplan is uitgewerkt. 
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2. Beleid en organisatie 

Bestuurlijke zaken 
Na een fusie op bestuursniveau in 2009 is de samenwerking op netwerkniveau zodanig 
geïntensiveerd, dat ook de beide netwerkgroepen samengaan. In 2011 zijn nagenoeg alle 
werkgroepen samengevoegd en werden de meeste activiteiten door de beide netwerken samen 
opgepakt. 
Er is nagedacht over de vorm en de werkwijze voor het nieuwe netwerk. Gekozen wordt voor een 
pragmatische en vloeiende overgangsfase. De tijd zal uitwijzen of de structuur nog aanpassing 
behoeft. Belangrijke aandachtspunten zijn de couleur locale en de specifieke aandacht die beide 
regio's vragen. Zie bijlage 1 en 2 voor informatie over de structuur en organogram. 
Verder is gestart met het formuleren van toetredingscriteria voor nieuwe deelnemers, hieraan voldoen 
ook de bestaande deelnemers. Deze toetredingscriteria zullen worden opgenomen in het nieuwe nog 
te accorderen convenant. Uiteraard wordt rekening gehouden met samenwerking binnen een netwerk. 
Daarnaast zal een nieuw meerjarenbeleidplan ontwikkeld worden. Als aandachtspunt wordt o.a. de 
herijking (regionale) visie meegenomen. 

Zorgkantoor 
Vanuit het Zorgkantoor werd vanaf 2009 een stimulans gegeven om te werken aan de ontwikkeling 
van (keten)zorg voor specifieke doelgroepen, waaronder de palliatieve zorg. Hierbij werden een aantal 
onderwerpen benoemd waarvan verwacht werd dat hieraan gewerkt wordt door de organisaties. Voor 
2012 zal deze regeling niet meer gelden voor de palliatieve zorg. Wel zullen de ingezette acties door 
het netwerk voortgezet worden in 2012. Daarnaast wordt het Zorgkantoor gezien als een belangrijke 
partij en zullen de contacten onderhouden en zo mogelijk uitgebreid worden. 

Speerpunten 
Het netwerk heeft de volgende speerpunten geformuleerd voor 2012: 
A. Deskundigheidsbevordering 
B. Gebruik van richtlijnen I kwaliteitsinstrumenten in de zorgverlening 
C. Coördinatie en continuïteit van zorg en begeleiding 
D. Optimaliseren ondersteuning mantelzorgers en inzet vrijwilligers 
E. Interculturele palliatieve zorg 
F. Verbeteren van de netwerkeffectiviteit 
G. Verbeteren externe contacten en afstemming 
H. PR en Communicatie 

Voor het jaar 2011 zijn een aantal verbeteracties per speerpunt geformuleerd welke in 2012 
voortgezet zullen worden. Daarnaast zijn er voor 2012 nog enkele nieuwe speerpunten geformuleerd. 



3. Activiteiten voor het jaar 2012 

A. Deskundigheidsbevordering 

In 2011 is de werkgroep deskundigheidsbevordering zeer voortvarend van start gegaan om de 
activiteiten zoals beschreven in de beleidsnotitie deskundigheidsbevordering uit te voeren. 
Dit zal worden gecontinueerd in 2012. 
Hierbij gaat het om de volgende activiteiten: 

Een symposium voor huisartsen en medisch specialisten. 
Een aantal themamiddagen voor verzorgenden. 
Na bespreking van de evaluatie van de pilot snuffelstages (eind 2011) in het bestuur zal 
worden bepaald op welke wijze het vervolg op de snuffelstages zal worden vormgegeven. 
Tijdens snuffelstages vindt uitwisseling plaats tussen professionals van de diverse 
deelnemende instellingen. 
Het cafetariasysteem (werktitel) zal ontwikkeld en gerealiseerd worden. Hierbij gaat het om 
het realiseren van een overzicht van het scholingsaanbod palliatieve zorg op de website van 
het netwerk. Het gaat te allen tijde om aanbod welke beschikbaar is voor alle deelnemende 
instellingen. Daarbij zal gestimuleerd worden om expertise vanuit de individuele instellingen 
ook beschikbaar te stellen aan collega-instellingen. 
De contacten met diverse opleidingsafdelingen van de instellingen zullen worden benut om 
meer zicht te krijgen op opleidingsbehoeften. Waar mogelijk en wenselijk zal gekeken worden 
of extra opleidingsaanbod ontwikkeld moet/kan worden. Hierbij worden de contacten met 
reguliere opleidingsinstituten en het consultatieteam benut en waar mogelijk geïntensiveerd. 
De meeste deelnemende instellingen hebben enkele verpleegkundigen de kans gegeven de 
vervolgopleiding palliatieve zorg ( CIVO) te gaan volgen vanaf september 2011. Er zullen 
contacten zijn met de coördinatoren betreffende samenwerking en mogelijke kansen in de 
toekomst. 
Er zijn verkennende gesprekken gestart met het ROC van Twente met het verzoek om ook 
voor verzorgenden een vervolgopleiding palliatieve zorg te ontwikkelen en aan te bieden als 
open aanbod. Deze gesprekken zullen vervolgd worden in 2012 en hopelijk resulteren in een 
vervolgopleiding voor verzorgenden. 
Tot slot zal in één van de instellingen in de hele organisatie gewerkt gaan worden met 
'aandachtsvelders palliatieve zorg'. Dit laatste zal een goede bijdrage kunnen leveren aan het 
borgen van kennis en ervaringen in de praktijk. Deze ontwikkeling wordt met belangstelling 
gevolgd door de andere instellingen en het netwerk. 

Het consultatieteam is samengesteld uit twee bijeengevoegde teams. De aandacht is dit jaar vooral 
gegaan naar het goed gaan functioneren met een gezamenlijke helpdesk voor meerdere regio's. De 
tweede schil van het team doet uitdrukkelijk mee in de besprekingen over de gegeven consulten. Na 
dit eerste jaar zijn er nu afspraken gemaakt om weer openbare casuïstiek besprekingen te gaan 
houden. A titre personnel hebben diverse leden van het team scholingen gegeven in de regio zowel 
aan verpleegkundigen en verzorgenden als aan medisch specialisten en huisartsen. 
De consulenten van het consultatieteam werken nog onvoldoende samen met het netwerk met 
betrekking tot deskundigheidsbevordering. Op initiatief van de netwerken wordt gekeken hoe de 
samenwerking beter tot stand kan worden gebracht. Naast de consultfunctie en beschikbaarheid voor 
het organiseren en geven van casuïstiekbesprekingen voor diverse groepen professionals op eigen 
initiatief en op verzoek, zullen de consulenten meedenken en mogelijk een rol spelen bij het vullen van 
het 'cafetariasysteem'. 

De kaderartsen in de regio verzorgen scholingen voor huisartsen en medisch specialisten. 

5 . Gebruik van richtlijnen/kwaliteitsinstrumenten in de zorgverlening 

Zorqpad Stervensfase 
Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld om de zorg gedurende de 
stervensfase goed af te stemmen op de behoeften van de cliënt en diens naasten. Een belangrijke 
periode, niet alleen voor de cliënt, ook voor de betrokken zorgverleners. 
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(H)erkennen dat de dood onafwendbaar is en het expliciet markeren van het ingaan van de 
stervensfase leiden noodzakelijkerwijs tot heroverwegingen ten aanzien van de te leveren zorg. 
Immers, vanaf dat moment is de multidisciplinaire zorg uitsluitend gericht op het bieden van zo veel 
mogelijk comfort, niet alleen voor de cliënt, maar ook voor diens naasten. 
Het Zorgpad Stervensfase wordt gestart als het multidisciplinaire team verwacht dat de cliënt binnen 
enkele uren of dagen zal overlijden. De multidisciplinaire zorg in deze allerlaatste dagen van het leven 
is in het zorgpad omschreven door middel van zorgdoelen en bestaat uit drie delen: 

» Beoordeling van de cliënt aan het begin van de stervensfase 
» Beoordeling van cliëntgebonden problemen: registratie van symptoomlast en interventies 
» Overlijden en zorg na overlijden 

De effecten van het gebruik van het zorgpad stervensfase zijn: 
» Lagere symptoomlast 
» Betere documentatie 
» Mindere mate van rouw bij nabestaanden 

Door het onderkennen van de stervensfase vindt er een afname plaats van diagnostische interventies 
(Veerbeek et al, J Pall Care, 2008). 
inmiddels is ook een digitale versie van het zorgpad beschikbaar gekomen 

Het netwerk heeft in 2011 dit instrument als pilot ingezet op één plek binnen de regio (ZGT Hengelo, 
afdeling D1, oncologie). De ervaringen zijn positief en de implementatie zal verder vormgegeven 
worden. In 2012 zal binnen ZGT Hengelo (longafdeling) gestart worden met implementatie van het 
Zorgpad Stervensfase. Er zullen projectleiders worden benoemd en geschoold. De implementatie op 
de afdeling zal geheel 2012 in beslag nemen. 

Carintreggeland is voornemens in 2012 of 2013 een pilot te starten op 3 afdelingen, maar is in 
afwachting van een goed doorontwikkelde digitale versie van het Zorgpad Stervensfase. 
Ook binnen TriviumMeulenbeltZorg zal op 2 afdelingen gestart worden met de implementatie van dit 
Zorgpad. 

LESA Palliatieve Zorg en Palliatieve sedatie 
Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak. De LESA is opgesteld door een werkgroep van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en door de Landelijk Vereniging van 
Wijkverpleegkundigen, nu V&VN Eerstelijn. De afspraak geeft richtlijnen voor samenwerking tussen 
huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg. De LESA beoogt dat op het 
juiste moment optimale zorg wordt geboden door de betrokken zorgverleners, afgestemd op de 
behoefte van de patiënt en waarbij de continuïteit in de zorg herkenbaar is. 
Ter verbetering van de zorgkwaliteit in de stervensfase is de KNMG richtlijn Palliatieve sedatie 
herzien. Om huisartsen en wijkverpleegkundigen hierin te scholen zijn KNMG en VIKC het project 
Multidisciplinaire Samenwerkingsafspraken Palliatieve Sedatie (MSPS) gestart. Doel is het toepassen 
van de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie en de LESA Palliatieve zorg in de praktijk. 
Binnen de regio wordt momenteel overwogen of op enkele plekken gestart kan worden met een traject 
waarbij de samenwerking tussen thuiszorg en huisarts geoptimaliseerd kan worden m.b.v. de LESA. 

Oriëntatie mogelijkheden netwerk zorg op maat 
'Netwerkzorg op maat' is een digitaal model, ontwikkeld voor de netwerken palliatieve zorg. Hiermee is 
de gewenste en geboden zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten in kaart te brengen 
en te verbeteren. Hiermee worden dubbelingen en witte vlekken zichtbaar. Daarmee is er beter inzicht 
in de omvang en aard van palliatieve zorg in de regio en een beeld van de aanbieders in de regio. 
Het model maakt het mogelijk informatie en kennis op te nemen, te delen en te bewerken. Dit kan 
zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Afhankelijk van de doelstelling en werkwijze van het 
netwerk is het mogelijk (samenwerkings-) afspraken op netwerkniveau te ontwikkelen. 
Het model is eind 2009 landelijk gepresenteerd. Het Netwerk Midden-Twente heeft zich samen met 
het Netwerk Noordwest-Twente georiënteerd op de mogelijkheden en (eerste) ervaringen met dit 
model. 

8 



Vooralsnog is besloten verdere ervaringen af te wachten alvorens hier grote prioriteit aan te geven. 
Wel wordt de website in scholingen en informatiebijeenkomsten voor professionals onder de aandacht 
gebracht. De landelijke ontwikkelingen zullen gevolgd worden. 

Algemene aandacht voor communicatie en implementatie (nieuwe) richtlijnen 
Vanuit de werkgroep deskundigheidsbevordering en de werkgroep PR S Communicatie zal er 
aandacht zijn voor communicatie en implementatie van (nieuwe) richtlijnen. 

Onderzoek naleving van Nederlandse richtlijnen. 
Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen voor zorgverleners (en patiënten) om de meest effectieve en 
doelmatige therapieën of zorginterventies te kiezen. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wil 
meer inzicht in hoeverre Nederlandse richtlijnen doelmatig worden toegepast in de verschíllende 
segmenten van de zorg in Nederland. In opdracht van CVZ heeft het NIVEL en IQ healthcare een 
onderzoek uitgevoerd. 
Conclusie: Er bestaat een grote variatie in de naleving van Nederlandse richtlijnen. 
Er valt nog geen algemene uitspraak te doen als gevolg door de onvergelijkbaarheid van 
meetmethoden. Het rapport ligt momenteel bij het CVZ. Het ministerie van VWS heeft het CVZ 
onlangs verzocht om maatregelen te treffen voor de integratie van het Kwaliteitsinstituut in het CVZ. 
Het instituut gaat zich onder meer bezighouden met het ondersteunen van het veld bij de 
implementatie van professionele standaarden, innovaties en best practices. 
Het kwaliteitsinstituut zal er zijn voor het breed borgen en (helpen) ontwikkelen van 
kwaliteitsstandaarden voor de zorg. 'De markt' kan input gaan leveren aan het instituut en het kan 
vervolgens daar geborgd worden, zodat het later breder ingevoerd kan worden. 
Dit kan kansen bieden voor het netwerk. Het netwerk zal deze ontwikkelingen dan ook nauwlettend 
volgen. 

Ontwikkeling van instrument" levensvragen" 
In samenwerking met bureau Kwiek is een werkgroep gestart met als doel: het ontwikkelen van een 
'instrument levensvragen'. De ontwikkeling van een speels en praktisch instrument dat vrijwilligers en 
medewerkers in zorg en welzijn: 
1. ondersteunt in het contact met ouderen en (ernstig zieke) cliënten thuis en intramuraal; 
2. helpt om tijdens de dagelijkse zorg en ondersteuning met de cliënt in gesprek te komen over 

levensvragen en belangrijke aspecten uit het leven van de cliënt; 
3. een aanvulling biedt op reeds ontwikkeld cursusmateriaal en helpt om het geleerde in de 

praktijk te brengen. 

Daarnaast moet het instrument praktisch zijn en tot de verbeelding spreken. Voor dit project wordt 
financiële middelen gezocht. 

C. Coördinatie en continuïteit van zorg en begeleiding 

Continuïteitshuisbezoeken 
Zowel in de literatuur als vanuit de praktijk wordt gesignaleerd dat de continuïteit van zorg/aandacht 
voor de cliënt en diens omgeving niet altijd goed geregeld is. Eén van de aspecten is dat de 
aansluiting van de ondersteuning in/vanuit het ziekenhuis niet goed aansluit op de ondersteuning in de 
thuissituatie. In het verleden is hiervoor een protocol 'vervolg- en continuïteitsgesprek in de palliatieve 
(terminale) fase' ontwikkeld door een werkgroep van het netwerk Midden-Twente. Om onduidelijke 
reden is de uitvoering ervan nooit van de grond gekomen. 
Een werkgroep is in 2010 begonnen met: 

Analyseren wat de redenen zijn waardoor de vervolg- en continuïteitshuisbezoeken door de 
(wijk) verpleegkundige niet plaatsvinden. 
Het bespreken van de bestaande notitie en het geven van een advies of de opzet zoals 
gemaakt nog actueel is of aangepast moet worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is 
eventuele uitbreiding van doelgroepen. 
Zich te oriënteren op andere initiatieven in het land en dit mee te nemen in bovenstaand 
advies. 
Aangeven op welke wijze monitoren en evaluatie wordt vormgegeven. 
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Eén en ander is vastgelegd in een notitie welke als handleiding gebruikt kan worden bij implementatie. 
Het voorstel om een pilot te gaan draaien is geaccordeerd door het bestuur. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen gestart voor start pilot welke waarschijnlijk per 1 februari 2012 zal starten. Hierbij gaat 
het in eerste instantie om het adherentiegebied van ZGT Hengelo. 

Transmuraal Palliatieve Verpleegkundigen 
In 2010 is een projectplan 'casemanagement palliatieve zorg' opgesteld. Door het bestuur is 
aangegeven dat de coördinatie niet per se uitgevoerd hoeft te worden door een casemanager. 
Bestaande functionarissen zouden deze taak op zich kunnen nemen. 
Inmiddels zijn er vanuit het bestuur ook signalen gekomen dat er mogelijk kansen liggen om een 
traject met transmuraal werkende palliatieve verpleegkundigen te ontwikkelen. Zeker gezien het feit 
dat een aantal verpleegkundigen de vervolgopleiding palliatieve zorg gaan doen. 
Bepaald zal nog worden op welke wijze dit onderwerp aandacht zal krijgen en eventueel verder 
uitgewerkt zal worden. 

Overdracht Huisartsen Post 
In de regio Noordwest-Twente is er voor huisartsen een overdrachtsformulier voor palliatieve patiënten 
naar de huisartsenpost ontwikkeld. Dit om de continuïteit in zorg en behandeling gedurende de avond, 
nacht en weekenddiensten te garanderen en te verbeteren en om onnodige opnames te voorkomen. 
Hierbij rekening houdend met de wensen van de patiënt en familie. De implementatie is van start 
gegaan en zal geëvalueerd worden in 2012. 

Inloopavonden 'Wat ais ie niet meer beter wordt?';' 'Grand Café Doodgewoon' 
De inloopavonden zijn bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. 
in respectievelijk 2007 ( Midden-Twente in Borne) en 2008 ( Noordwest-Twente in Almelo) zijn de 
netwerken gestart met het organiseren van deze avonden. De avonden zijn gratis toegankelijk en PR 
gebeurt via de huisartsen, apotheken, de (zorg)organisaties, bibliotheken en de diverse media. 
Ook in 2012 zullen deze avonden worden georganiseerd. Daarnaast wordt gezocht naar 
mogelijkheden om de avonden structureel te borgen. 

Bewustwording belang vroegtijdiger markeren palliatieve fase en bevorderen kennis van 
mogelijkheden voor vroegtijdiger inzet van palliatieve zorg. 
Dit onderwerp is al vanaf 2010 opgevoerd. Gebleken is dat ten aanzien van dit punt nog veel te 
winnen valt. Daarom zal het ingezette beleid gecontinueerd worden. Voorai tijdens de inloopavonden 
en door middel van voorlichting via de diverse communicatiemiddelen (nieuwsbrief, bijeenkomsten, 
verspreiden foldermateriaal, etc.) zal hieraan aandacht besteed worden. Ook de pilot van 
bovengenoemde continuïteitshuisbezoeken en scholingen zal hieraan een bijdrage leveren. 

Nazorg 
De Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. heeft in de tweede helft van 2010 I begin 2011 een 
kort onderzoek gedaan naar de behoefte aan nazorg bij nabestaanden van patiënten waar de 
vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel zijn geweest. Met behulp van deze input zal in 2012 een 
netwerkoverleg besteed worden aan de wijze waarop de diverse instanties al dan niet invulling geven 
aan nazorg. Doel van deze bespreking is om kennis te delen over de wijze waarop de diverse 
instanties vorm geven aan nazorg. Verder om desgewenst afspraken te maken en zo nodig 
vervolgacties in gang te zetten om de nazorgmogeìijkheden (beter) aan te laten sluiten bij de vraag. 

In oktober 2011 is een groep hulpverleners (geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, 
vaktherapeuten beeldend en vrijwilligers van VPTZ/Leendert Vriel Enschede) opgeleid om te werken 
met het therapeutisch bordspel 'Alle Sterren Van De Hemel'. Alle Sterren Van De Hemel nodigt 
mensen uit om te communiceren over gedachten, gevoelens en zorgen na een overlijden. Deze 
therapeutische tool in de vorm van een bordspel is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners die werken 
met nabestaanden. Zowel in 2011 als in 2012 inventariseert het netwerk de ervaringen van 
hulpverleners met het werken met deze tool in de praktijk. 



D. Optimaliseren ondersteuning mantelzorgers en inzet vrijwilligers 

Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden Twentse netwerken, VPTZ en SIZ 
Mantelzorgondersteuning wordt door de instellingen gezien als hun taak. De wijze waarop die 
ondersteuning is ingevuld is divers. Ondersteuning van mantelzorgers van palliatieve zorgvragers 
wordt meestal pas ingezet in de terminale fase en dan meestal in de vorm van waak- en 
oppasdiensten overdag of 's nachts. De palliatieve fase begint echter eerder en in deze fase is ook 
behoefte aan mantelzorgondersteuning. In 2010 heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden door de 
netwerkcoördinatoren van de drie Twentse netwerken, de VPTZ en het Steunpunt Informele Zorg 
Twente. Hierbij is middels een schriftelijke vragenlijst in kaart gebracht wat de diverse organisaties 
doen aan mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase. Gebleken is dat er een heel groot en divers 
aanbod is aan mantelzorgondersteuning. Hierbij dienden zich een aantal vervolgvragen aan: 

1. Wat is de behoefte aan ondersteuning bij mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase? 
2. In hoeverre is het bestaande aanbod bekend? 
3. In hoeverre is het bestaande aanbod toereikend? 
4. In hoeverre wordt er gebruik van gemaakt? 

In 2011 is middels een survey monkey enquête getracht antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. 
Voorjaar 2012 wordt het definitieve rapport verwacht met mogelijke aanbevelingen. 

Onderzoeken mogelijkheden intramurale inzet vrijwilligers Leendert Vriel 
Vanuit de Leendert Vriel worden de mogelijkheden onderzocht om ook vrijwilligers intramuraal in te 
zetten. In 2011 heeft een pilot in Hengelo plaatsgevonden waarbij de vrijwilligers inzetbaar waren 
binnen een aantal Hengelose intramurale instellingen. Uit de evaluatie is gebleken dat men (zowel 
vanuit cliënt- en familie-Anantelzorgerperspectief, als vanuit het perspectief van de vrijwilligers en 
professionals) unaniem positief is over deze vorm van ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning 
kan in 2012 ook in Delden en Borne ingezet worden. Hierbij worden aspecten als financiering etc. 
verder uitgewerkt in samenwerking met de deelnemende instellingen. 

Werven vrijwilligers VPTZ (Leendert Vriel/Stichting Terminale Thuiszorg en Omstreken) en hospices 
In vervolg op wat al eerder is ingezet zal ook in 2012 aandacht zijn voor het werven van nieuwe 
vrijwilligers voor VPTZ en hospices. Dit gebeurt via diverse communicatiekanalen van het netwerk. 

E. Interculturele Palliatieve Zorg 

In 20101 2011 is het netwerk gestart met diverse activiteiten op het gebied van interculturele 
palliatieve zorg welke in 2012 gecontinueerd gaan worden. Hierbij zal in 2012 het accent liggen op het 
opzetten van een drietal proefpilots op basis van de uitkomsten van het 'In gesprek gaan met...' 
Met het project 'In gesprek gaan met...' heeft VPTZ al ervaring opgedaan in Enschede en Rotterdam. 
Doel van dit project is het inventariseren van wensen en behoeften van ernstig zieke allochtonen en 
hun naasten en het verstrekken van informatie over het bestaande palliatieve zorgaanbod. Najaar 
2011 en mogelijk nog begin 2012 heeft het netwerk soortgelijke gesprekken gepland om zicht te 
krijgen op waar de kansen liggen om de palliatieve zorg voor de interculturele palliatieve patiënt en 
zijn/haar naaste te optimaliseren. Doelgroepen waar het netwerk zich in eerste instantie op richt zijn 
mensen met een Turkse/Suryoye, Armeense en een gemengde achtergrond. Er is tevens aandacht 
voor inburgering. Er wordt nauw samengewerkt met SVWO I Arcon en overige relevante partijen. Dit 
project wordt mede gefinancierd door de Provincie Overijssel. 

F. Verbeteren van de netwerkeffectiviteit 

Klantparticipatie 
In de regio hebben patiëntenverenigingen nauwelijks aandacht voor palliatief I terminale zorg. 
De Twentse Netwerken hebben in 2011 in samenwerking met Zorgbelang Overijssel de 
mogelijkheden onderzocht om klantparticipatie I klantbetrokkenheid verder vorm te geven binnen de 
palliatieve netwerken. Naast de al bestaande participatie van Zorgbelang in de netwerkgroep wordt 
momenteel door Zorgbelang de mogelijkheid onderzocht om aan te sluiten bij bestaande 
cliëntenpanels die in de regionale ziekenhuizen plaatsvinden. Een andere optie, waar vooralsnog niet 
voor gekozen wordt, is zelfstandig cliëntenpanels te gaan organiseren. 
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Verder is de verwachting dat via de pilot continuïteitshuisbezoeken, medisch technisch handelen 
teams (MTH-teams), teams wijkverpleegkundigen en mogelijk ook via transmuraal werkende 
verpleegkundigen input zal kunnen komen vanuit cliëntenperspectief. 

Klanttevredenheid 
Elke deelnemende instelling doet op enigerlei wijze aan het meten klanttevredenheid. Het netwerk 
vindt het belangrijk de PDCA ( plan, do, check, act) cyclus goed te verankeren in de jaarplanning. In 
2012 zal daarom tijdens een themabijeenkomst, samen met het netwerk Noordwest-Twente, 
geïnventariseerd worden op welke wijze de diverse instellingen momenteel vormgeven aan het meten 
en vastleggen van klanttevredenheid binnen de palliatieve zorg. Afhankelijk van de resultaten zal een 
voorstel ontwikkeld worden om de PDCA cyclus verder te borgen. 

Medisch technische handelingen 
De beide teams in de netwerkregio (Het Transmuraal Team van Carintreggeland en ZGT lijn 1-2 S 
ZorgAccent S Thuiszorg Noord West Twente) verzorgen het medisch technisch handelen in de regio 
dat niet uitgevoerd (kan) worden door de reguliere teams. Mede door deze teams kunnen mensen 
langer in de thuissituatie verblijven en kunnen (ziekenhuis)opnames voorkomen worden. Deze teams 
worden eveneens ingezet voor ziekenhuisverplaatste zorg. Hierdoor kan de ligduur binnen ZGT 
verkort worden. Afhankelijk van de vraag uit de regio zal desgewenst het aanbod verder uitgebreid 
worden. Jaarlijks is er vanuit het netwerk contact met beide teams om te checken of er nog knelpunten 
of verbeterpunten zijn waarbij actie vanuit het netwerk wenselijk is. 

Inzicht in wachtlijst hospicebedden 
Onderzocht wordt of het wenselijk en haalbaar is om continue inzichtelijk te hebben welke bedden 
waar beschikbaar zijn in de regio en/of waar wachtlijsten zijn. 

G. Verbeteren afstemming en externe contacten 

Er worden contacten onderhouden met gemeenten, huisartsen en overige partijen in de regio. 
Daarnaast zijn de SWO instellingen bezocht. Deze contacten zullen verder uitgebouwd worden. 
Tevens zal in 2012 met andere organisaties contact worden gezocht om te kijken of er 
aanknopingspunten zijn voor samenwerking ì afstemming. Hierbij valt te denken aan instellingen op 
het gebied van de GGZ en de VGZ in de regio. 

H. PR en Communicatie 

Communicatieplan 2012 
Het communicatieplan 2012 is in ontwikkeling. Diverse acties zullen hierin worden opgenomen zoals: 

Verspreiding 'Pal voor U ' en andere (strooi)folders met informatie over palliatieve zorg 
Desgewenst het realiseren informatiebijeenkomsten. 
Uitgave van de nieuwsbrief, viermaal per jaar. 
Realiseren van één website en website actueel houden. 
Desgewenst specifieke activiteiten in individuele instellingen. Dit in overleg met de 
desbetreffende instelling. 
Algemene PR over activiteiten en bijzonderheden middels reguliere communicatiekanalen. 
Specifiek aandacht voor informatieverstrekking aan allochtone doelgroepen. 

Regie over informatie 
Informatie is heel belangrijk voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. In de netwerkregio zijn 
geen afspraken over wie wanneer welke informatie verstrekt. Uit onderzoek en diverse contacten blijkt 
dat mensen lang niet altijd de informatie krijgen waar ze behoefte aan hebben. Tevens blijkt dat 
mensen graag zelf de regie willen hebben over de informatievoorziening1. 

1[1] Pallium , nummer 3- juni 2008 
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Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost- Flevoland startte in 2009 een zoektocht naar de juiste 
manier en het juiste product om mensen die regie te kunnen geven en heeft 'Infomare' ontwikkeld. Dit 
is een informatie-map waarin patiënten en naasten zicht krijgen op alle informatie rond palliatieve zorg 
in de regio. 

De Informare geeft patiënten regie over deze informatie. 
In 2012 zal het netwerk een discussiebijeenkomst organiseren waar mede aan de hand van de 
ervaringen in Noord- en Oost- Flevoland gebrainstormd zal worden over mogelijke acties in de 
toekomst om de informatievoorziening in de palliatieve fase te verbeteren. 

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 
Deze dag in oktober is bedoeld om het publiek te informeren over wat palliatieve zorg is en welke 
mogelijkheden aan zorg er zijn. Het netwerk heeft tot nu toe elk jaar één of meerdere activiteiten 
georganiseerd en zal dat ook in 2012 doen. De werkgroep zal zich begin 2012 beraden op de 
precieze invulling. 
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4 Overige ontwikkelingen binnen de instellingen 

De Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne en omstreken en Stichting Terminale Thuiszorg Almelo en 
omstreken, gaan in 2012 contacten leggen met de 'nieuwe markt'. Hierbij zitten veel organisaties die 
niet betrokken zijn bij de netwerken (nieuwe thuiszorgorganisaties, organisaties gericht op allochtonen 
etc). De coördinator neemt naast eigen informatie ook algemene informatie over het netwerk mee. 

TMZ is in 2010 begonnen met heroriëntatie op het beleid van palliatieve zorg en besteedt meer 
aandacht aan interne bekendheid rondom het netwerk. Dit proces zal in 2012 gecontinueerd worden. 
Onderdeel van dit proces is dat er in 2011 twee verpleegkundigen deelnemen aan de vervolgopleiding 
palliatieve zorg, één via de Hogeschool Nijmegen en één via de nieuwe opleiding van het CIVO. 
Daarnaast gaat TMZ deelnemen aan het Zorgpad Stervensfase en dit in 2012 implementeren in een 
tweetal regio's, met de bedoeling dat verder binnen de organisatie uit te rollen. 

Het Roparun hospice en het Leonardus hospice zijn in 2010 een wachtlijstoverleg gestart. Doel 
hiervan is het verminderen van de wachttijd voor mensen die opgenomen willen worden, evenals 
reductie van het percentage lege bedden. Daarnaast wordt beoogd vroegtijdig een (structureel) 
beddentekort te signaleren. Gezien de positieve ervaringen zal dit in 2012 gecontinueerd worden. 

Carintreggeland heeft in 2010 intern een organisatiebrede stuurgroep opgezet met 
vertegenwoordiging vanuit elke regio en waarvan leden tevens deelnemen aan de Twentse 
Netwerken Palliatieve Zorg. Deze stuurgroep is in 2011 voortvarend te werk gegaan waarbij de 
volgende stap zal zijn om een systeem van aandachtsfunctionarissen per team I kleine locatie vorm te 
geven. Daarnaast gaan een drietal verpleegkundigen de vervolgopleiding palliatieve zorg volgen en 
krijgen ze tijd en ruimte om binnen de instelling een voortrekkersrol te vervullen. Dit alles zal in 2012 
geïmplementeerd gaan worden. Verder is men momenteel bezig een jaarplan 'palliatieve zorg' voor 
2012 te ontwikkelen, waarbij de lijn naar de netwerken duidelijk is uitgezet. 

De Ziekenhuisgroep Twente is in 2010 gestart met een werkgroep palliatieve zorg. Tevens is een 
eerste aanzet gemaakt om beleid en visie op palliatieve zorg te ontwikkelen, het palliatieve zorgproces 
te omschrijven en van daaruit verbeteracties te formuleren. Dit proces zal in 2012 vervolgd worden, 
waarbij aansluiting gezocht wordt bij ontwikkelingen in de eerste lijn. Tevens zal er aandacht zijn voor 
meer interne bekendheid rondom de bekendheid en de mogelijkheden van het netwerk. Het netwerk 
zal hier een bijdrage aan leveren.. 

Het netwerk zet ook in 2012 de al ingeslagen weg voort om verbinding te blijven zoeken met andere 
netwerken in de regio en samen activiteiten te ontwikkelen, daar waar het toegevoegde waarde heeft. 
Ook landelijk zijn er contacten met o.a. Agora en andere netwerken van waaruit veel waardevolle input 
verkregen wordt welke mogelijk te benutten zijn in deze regio. 
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5. Activiteitenplan 2012 

Doelstelling Activiteit Trekker Betrokken Planning Evaluatie 

Beleid en organisatie 
Het nieuwe convenant is 
geaccordeerd en ondertekend door 
de netwerkpartners. 

Bestuur stelt criteria op en e.e.a. 
wordt vastgelegd in een convenant, 
waarna deze getekend zal worden 
door besturen deelnemende 
instellingen 

Mw. A. Asbreuk Bestuur 1e kwartaal November 

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 is 
opgesteld. 

Maken en uitvoeren plan van 
aanpak om te komen tot 
meerjarenbeleidsplan 2013 -2016 

Mw. G. 
Kievitsbosch 
Mw. A. van 
Berkum 

Netwerkgroep, 
Bestuur en 
externe 
stakeholders 

Eerste helft 
2012 

Jaarlijks 

Jaarplan 2013 is opgesteld De netwerkgroep stelt jaarplan 
palliatieve zorg 2013 op en legt dit 
ter goedkeuring voor aan het 
netwerkbestuur. Indien nodig wordt 
het beleid bijgesteld. 

Mw. G. 
Kievitsbosch 
Mw. A. van 
Berkum 

Netwerkgroep en 
Bestuur 

3e en 4e 
kwartaal 

Jaarlijks 

Deskundiqheidsbevorderincj 
Kennisoverdracht Symposium voor huisartsen en 

medisch specialisten 
Mw. G. 
Kievitsbosch 
Mw. A. van 
Berkum 

Aantal huisartsen 
en medisch 
specialisten 

1e kwartaal November 

De transparantie in de palliatieve 
keten wordt bevorderd door 
uitwisseling van medewerkers vanuit 
de diverse organisaties 

Implementatie vervolg pilot 
snuffelstages 

Mw. A. van 
Berkum 

Subwerkgroep 
Snuffelstages 

2012 November 

Kennisoverdracht 
Themamiddagen voor 
verpleegkundigen en verzorgenden 

Mw. G. 
Kievitsbosch 

Subwerkgroep 
themamiddagen 

2012 November 
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Het 'cafetariasysteem' is ontwikkeld Uitvoeren en implementatie Mw. G. Werkgroep 2012 November 
en inzichtelijk op de website 'voorstel ontwikkeling Kievitsbosch deskundigheids

cafetariasysteem scholingsaanbod Mw. A. van bevordering 
palliatieve en terminale zorg' Berkum 

De verbinding met bestaande Contacten onderhouden en Mw. G. Werkgroep 2012 November 
(reguliere) opleidingsinstituten en het uitbouwen met opleidingsinstituten Kievitsbosch deskundigheids
consultatieteam is gelegd. en consultatieteam Mw. A. van bevordering 
Beschikbare kennis wordt benut. Berkum 

De verpleegkundigen van Bijeenkomst(en) georganiseerd en Mw. G. Verpleegkun 2012 1e helft 
deelnemende instellingen die de gefaciliteerd door de Kievitsbosch digen die 
vervolgopleiding doen, worden netwerkcoördinatoren Mw. A. van vervolgopleiding 
geprikkeld te komen met nieuwe Berkum volgen en 
samenwerkingsinitiatieven bestuur 

Kennisoverdracht Initiëren vervolgopleiding Palliatieve Mw. G. ROCvanTwente 1e helft 4e kwartaal 
zorg voor verzorgenden Kievitsbosch en H. ten Pas 

Mw. A. van 
Berkum 

Netwerkgroep 
Kennisoverdracht en -uitwisseling en Volgen en bespreken Mw. G. 2e helft 4e kwartaal 
borging in primair proces ontwikkelingen binnen C R G Kievitsbosch 

betreffende invoering Mw. A. van 
aandachtsvelders Berkum 
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Gebruik van 
richtlijnen/kwaliteitsinstrumenten 
in de zorgverlening 
De zorg gedurende de stervensfase 
is goed afgestemd op de behoeften 
van de cliënt en diens naasten. 

Implementatie zorgpad 
stervensfase op de longafd. ZGT 
Hengelo en de afd. Geriatrie in ZGT 
Almelo . 
Mogelijk start op 3 intramurale 
afdelingen binnen C R G (CRG start 
alleen als digitale versie 
beschikbaar en voldoende 
doorontwikkeld is) 

projectleiders 
(4 vanuit 
ziekenhuis en 
minimaal 3 
vanuit CRG) 

Diverse 
afdelingen. 
Ondersteuning/ 
scholing vanuit 
IKNL. 

Start 4e 
kwartaal 2011, 
loopt door in 
2012 binnen 
ZGT. 
CRG start ws 
in 2012 

2012 en daarna 

Inzicht in nieuwe ontwikkelingen en 
ervaringen met netwerkzorg op 
maat. 

Volgen ontwikkelingen netwerkzorg 
op maat en ervaringen elders 

Mw. G. 
Kievitsbosch 
Mw. A. van 
Berkum 

Mw. G. 
Kievitsbosch 
Mw. A. van 
Berkum 

2012 December 

De samenwerking tussen huisarts en 
wijkverpleegkundigen wordt 
geoptimaliseerd. 

Afhankelijk van uitkomst 
overwegingen eind 2011 al dan niet 
starten met activiteiten om 
samenwerking te optimaliseren 

Mw. G. 
Kievitsbosch 
Mw. A. van 
Berkum 

Netwerkgroep, 
huisartsen en 
IKNL 

2012 December 
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Coördinatie en continuïteit van 
zorci en beaeleidina 
De aansluiting van de ondersteuning 
in/vanuit het ziekenhuis sluit goed 
aan op de ondersteuning in de 
thuissituatie. 

Start pilot 
continuïteitshuisbezoeken 

Mw. A. Asbreuk 
en dhr. M. 
Leferink 

Werkgroep 
continuïteits
huisbezoeken 

2012 December 

Helder is of transmuraal werkende 
verpleegkundigen, die 
aanspreekpunt zijn voor 
professionals en patiënten en hun 
naasten, een haalbare optie is in de 
netwerkregio 

Oriëntatie binnen netwerkgroep en 
bestuur en bepalen vervolg 

Mw. A. Asbreuk, 
Mw. G. 
Kievitsbosch en 
mw. A. van 
Berkum 

Bestuur en 
netwerkgroep 

2012 November 

Continuïteit van zorg Vervolg implementatie 
overdrachtsformulier 

Dhr. K. Huttenga 
en mw. B. 
Heslinga 

2012 December 

Mensen in de palliatieve fase en hun 
naasten: 

in contact brengen met 
lotgenoten; 
informeren over bepaalde 
thema's binnen de palliatieve 
fase; 
informeren over 
mogelijkheden van formele 
en informele ondersteuning; 
ondersteunen in het proces 
van verwerking. 

Organiseren inloopavonden 'Wat 
als je niet meer beter wordt?' 
(Midden- Twente) en 'Grand Café 
Doodgewoon' (Noordwest-Twente) 

Mw. G. 
Kievitsbosch en 
mw. A. van 
Berkum 

Werkgroepen 
Inloopavonden 
Mw. J . ten 
Brummelhuis 

2012 December 
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Bewustwording belang vroegtijdiger 
markeren palliatieve fase en 
bevorderen kennis van 
mogelijkheden voor vroegtijdiger 
inzet van palliatieve zorg. 

Via diverse communicatiekanalen 
aandacht voor dit onderwerp 
(nieuwsbrief, inloopavonden, 
thema- en 
voorlichtingsbijeenkomsten etc.) 

Mw. G. 
Kievitsbosch en 
mw. A. van 
Berkum 

Diverse 
werkgroepen 

Medio 2012 December 

Er is inzicht in de behoefte aan 
nazorg bij nabestaanden van 
palliatieve patiënten en de wijze 
waarop de nazorg op dit moment 
wordt vormgegeven binnen de 
netwerkregio. Desgewenst en indien 
mogelijk wordt een start gemaakt 
met optimalisering aanbod aan 
nazorgmogelijkheden. 

Thema binnen netwerkgroep en 
input vanuit onderzoek Stichting 
Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. 
en vanuit de diverse instellingen 

Mw. M.J. 
Eenkhoorn en 
Mw. A. van 
Berkum 

Netwerkgroep Eerste helft 
2012 

December 

Optimaliseren ondersteuninq 
mantelzorgers en inzet vriiwilliqers 
Er is een goed en gevarieerd aanbod 
voor ondersteuning van 
mantelzorgers van zorgvragers in de 
palliatieve fase. 

Vervolgonderzoek realiseren onder 
mantelzorgers en van daaruit 
vervolg bepalen. 

Mw. E. 
Meenderink 
Mw. M. Hodes 
Mw. G. 
Kievitsbosch 
Dhr. H. ten Pas 
Mw. A. van 
Berkum 

Mw. E. 
Meenderink 
Mw. M. Hodes 
Mw. 
G.Kievitsbosch 
Dhr. H. ten Pas 
Mw. A. van 
Berkum 

2012 December 

Vrijwilligers Leendert Vriel worden 
intramuraal ingezet 

Uitbreiden aanbod richting andere 
intramurale huizen in Borne, 
Hengelo en Delden en oriëntatie 
mogelijkheden overige plaatsen 
binnen de netwerkregio. Tevens 
praktische zaken als financiering 
verder regelen. 

Mw. M.J. 
Eenkhoorn 

Mw. E. 
Meenderink en 
netwerkleden 

2012 December 
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Er zijn nieuwe vrijwilligers voor de 
VPTZ en hospices geworven. 

Aandacht voor VPTZ, hospices en 
de rol van de vrijwilliger via de 
diverse communicatiekanalen van 
het netwerk en de individuele 
instellingen 

Mw. A. 
Boesschen en 
Mw. M.J. 
Eenkhoorn, 

Leden 
netwerkgroep 

2e en 3e 
kwartaal 
2012 

December 

Interculturele Palliatieve Zorej 

Er is zicht op wensen en behoeften 
van ernstig zieke allochtonen en hun 
naasten. Tevens is deze doelgroep 
beter geïnformeerd over bestaande 
mogelijkheden van zorg en 
ondersteuning in de palliatieve fase. 
Daarnaast sluit het aanbod beter aan 
op de vraag. 

Vervolg 'In gesprek gaan met..' en 
start 3 pilots 

Stuurgroep 
Interculturele 
Palliatieve Zorg 

Klankbord
groep en 
diverse andere 
partijen 

2012 December 

Verbeteren van de 
netwerkeffectiviteit 

De klantparticipatie is goed 
vormgegeven en ingebed binnen het 
Netwerk. 

Vervolg oriëntatie mogelijkheden 
om klantparticipatie beter te regelen 
en hierbij gebruik maken van 
bestaande ontwikkelingen en 
activiteiten. 

Dhr. H. ten Pas, 
Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

Zorgbelang 
Overijssel 2012 December 

Mensen kunnen langer in hun eigen 
thuissituatie verblijven o.a. doordat 
medisch technische handelingen ook 
thuis gedaan kunnen worden. 
Hierdoor worden (ziekenhuis-) 
opnames voorkomen. 

Checken of er verbeterpunten zijn 
vanuit de ervaringen van de beide 
MTH teams. 

Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

MTH teams in 
de regio 3e kwartaal December 

Er is continue inzicht in beschikbare 
hospicebedden 

Oriëntatie landelijke ontwikkelingen 
op dit gebied en oriëntatie 
mogelijkheden/haalbaarheid in de 
regio 

Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

Hospices in de 
regio 2012 December 



Verbeteren afstemmina en externe 
contacten 

Contacten met de 
huisartsengroepen, gemeentes , 
zorgbelang en provincie Overijssel 
worden gecontinueerd en waar 
mogelijk en wenselijk uitgebreid. De 
huisartsen en medewerkers 
Zorgloketten weten wat het Netwerk 
Palliatieve Zorg is en verwijzen 
patiënten/burgers naar de brochures 
en de inloopavonden. 

Zorgdragen voor regelmatig contact 
per mail/post (nieuwsbrief, folders, 
flyers inloopavonden etc). 
Daarnaast gericht contact zoeken 
met voorzitters plaatselijke 
overleggen huisartsengroepen en 
beleidsmedewerkers gemeentes 
Zorgbelang en Provincie en input 
vragen op de diverse thema's. 

Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

Werkgroep PR 
en 
Communicatie, 
Mw. J . ten 
Brummelhuis 

2012 December 

PR en Communicatie 
Het zorgdragen voor goede 
voorlichting over de palliatieve zorg 
in het algemeen en de 
mogelijkheden in de regio in het 
bijzonder. 
Hierdoor weten zorgprofessionals en 
(potentiële) zorgvragers en naasten, 
welke palliatieve zorg in hun 
omgeving door welke 
(zorgaanbieder/organisatie geboden 

Uitvoeren acties communicatieplan 
2012 ( o.a. Nieuwsbrieven, website 
actualiseren, diverse 
mailingen/persberichten, 
verspreiding Pal voor U) 

Mw. J . ten 
Brummelhuis, 
Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

Mw. J . ten 
Brummelhuis 
en werkgroep 
PR en 
Communicatie 

2012 December 

kan worden. IDPZ activiteit(en) vormgeven Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

Werkgroep 
IDPZ 

2012 December 

De informatievoorziening naar 
palliatieve zorgvragers en hun 
naasten is structureel verankerd in 
het primair proces. 

Oriëntatie op mogelijke 
verbeteracties in de toekomst 

Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

Netwerkgroep 2012 December 
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Overicte activiteiten 
Organisaties die (nog) niet zijn 
aangesloten bij het netwerk zijn op 
de hoogte van het netwerk en de 
mogelijkheden van palliatieve zorg in 
de regio 

De coördinatoren VPTZ gaan 
informatie verstrekken naar diverse 
(nieuwe) organisaties en nemen 
hierbij ook algemene informatie 
over het netwerk mee. 

Mw. M.J. 
Eenkhoorn en 
Mw. R. Kikkert 

Werkgroep PR 
en 
Communicatie 

2012 December 

Het verminderen van de wachttijd 
voor mensen die opgenomen willen 
worden in een hospice, evenals 
reductie van het percentage lege 
bedden. Daarnaast wordt beoogd 
vroegtijdig een (structureel) 
beddentekort te signaleren. 

Wachtlijstoverleg tussen de twee 
Hengelose Hospices 

Mw. A. 
Boesschen 
Hospers 
Mw. J . Troost 

Mw. A. 
Boesschen 
Hospers 
Mw. J . Troost 

2012 Jaarlijks 

Landelijke ontwikkelingen worden 
gevolgd en bepaald wordt wat 
regionaals te benutten valt 

Volgen landelijke ontwikkelingen en 
contacten intensiveren met 
organisatie als Agora, IKNO 
landelijk Platform en andere 
netwerken palliatieve zorg. 

Mw. G. 
Kievitsbosch en 
Mw. A. van 
Berkum 

Netwerkgroep 
en bestuur 
Agora, IKNO, 
andere 
netwerk
coördinatoren, 
netwerkgroep 

2012 December 



Bijlage 1. Nieuwe structuur 

Nieuwe structuur van de Netwerken Palliatieve Zorg 
Midden- en Noordwest-Twente 

(Dagelijks) Bestuur netwerken: 

Taken: 
het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing en voor het strategisch beleid van de 
netwerken palliatieve zorg; 
het bestuur is met inachtneming van de subsidievoorwaarden verantwoordelijk voor de 
netwerkcoördinatie; 
het bestuur geeft goedkeuring aan het jaarlijkse activiteitenplan van de netwerken palliatieve 
zorg; 
het bestuur stelt menskracht en voldoende middelen beschikbaar; 
het bestuur stelt en stuurt de netwerkcoördinatoren aan; 
bij toename van het aantal deelnemers is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het 
organiseren van een jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst voor de organisaties die niet 
rechtstreeks in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn; 
draagt zorg voor vertegenwoordiger namens nieuwe toetreders in bestuur; 
draagt zorg voor 2-jaarlijkse evaluatie van structuur en werkwijze. 

Verantwoordelijkheden: 
het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang en activiteiten van de netwerken palliatieve 
zorg; 
het bestuur informeert één keer per jaar de Raden van Bestuur van de deelnemende 
organisaties inzake het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. 

Bevoegdheden: 
het bestuur laat zich minimaal twee keer per jaar informeren over het gevoerde beleid door de 
netwerkcoördinatoren en de behaalde resultaten; 
het bestuur bepaalt het strategisch beleid. 

Samenstelling: 
het dagelijks bestuur van de netwerken is als volgt samengesteld: 

o 1 vertegenwoordiger namens Raad van Bestuur ZGT 
o 1 vertegenwoordiger namens Raad van Bestuur TMZ 
o 1 vertegenwoordiger namens Raad van Bestuur C R G 
o 1 vertegenwoordiger namens Raad van Bestuur ZorgAccent S Thuiszorg Noord West 

Twente 
o 1 huisarts namens de huisartsen regio Midden- Twente 
o 1 huisarts namens de regio Noordwest-Twente 
o 1 vertegenwoordiger namens bestuur VPTZ/Leendert Vriel Twente 
o 1 vertegenwoordiger namens Raden van Bestuur nieuwe toetredende organisaties 
o 1 vertegenwoordiger namens specifieke eerstelijns professionals 
o Als adviseurs: 2 coördinatoren 

Overige partijen die toe willen treden tot de netwerken palliatieve zorg en de Regionale 
Apothekers Midden-Twente en Zorgbelang zullen minimaal 1 keer per jaar door het Dagelijks 
Bestuur uitgenodigd worden voor een bestuurlijke bijeenkomst. 
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Frequentie: 
het (dagelijks) netwerkbestuur vergadert 4 x per jaar of vaker indien dit noodzakelijk wordt 
geacht; 
1 x per jaar organiseert het dagelijks bestuur een bestuurlijke bijeenkomst voor alle 
deelnemende instellingen; 

Netwerkgroep 

Taken: 
het opstellen van een activiteitenplan ter verbetering van de palliatieve zorg voorkomend uit 
het strategisch beleid. Dit activiteitenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het 
netwerkbestuur; 
de netwerkgroep kan werkgroepen samen stellen en formuleert verbetertrajecten/opdrachten 
naar deze werkgroepen; 
de netwerkgroep rapporteert resultaten van de werkgroepen naar de achterban en overige 
betrokkenen; 
de netwerkgroep rapporteert aan het bestuur; 
leden van de netwerkgroep kunnen participeren in werkgroepen. 

Verantwoordelijkheden: 
de netwerkgroep heeft initiërende, beleidsvoorbereidende en adviserende 
verantwoordelijkheden; 
elk lid van de netwerkgroep heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen achterban te 
informeren. 

Bevoegdheden: 
de netwerkgroep heeft een adviserende bevoegdheid naar het netwerkbestuur t.a.v. de 
palliatieve zorg in de regio; 

de netwerkgroep kan derden consulteren t.b.v. de palliatieve zorg. 

Samenstelling: 
de leden van de netwerkgroep zijn vertegenwoordigers uit de regio Midden- en Noordwest-
Twente en hebben affiniteit met palliatieve zorg. Kortom, afgevaardigden namens de 
huisartsen, verpleeghuisarts, specialisten, medisch psychologen, geestelijk verzorgers, 
verpleegkundigen, de Stichting Vrijwillige Terminale Zorg en de netwerkcoördinatoren en 
mogelijke andere betrokken specifieke beroepsgroepen. 

Frequentie: 
de netwerkgroep vergadert circa 6 x 1,5 uur per jaar. 

Werkgroepen 

Taken: 
uitvoeren van specifieke verbetertrajecten die geformuleerd zijn door de netwerkgroep (vast 
format zie bijlage 3). 

Verantwoordelijkheden: 
de werkgroepen zijn verantwoordelijk om de opdrachten, die geformuleerd zijn door de 
netwerkgroep volgens vast format (doel, gewenst resultaat, tijdspad etc), uit te werken; 
de voorzitter rapporteert volgens format terug aan de netwerkcoördinatoren over voortgang en 
resultaat. 

Bevoegdheden: 
bevoegd om activiteiten uit te voeren, zoals is omschreven in de opdracht van de 
netwerkgroep. 



Samenstelling: 
afhankelijk van de opdracht doet de netwerkgroep een voorstel voor de specifieke 
samenstelling. Elk werkgroep heeft minimaal 1 voorzitter en 1 vicevoorzitter. 

Frequentie: 
de planning van de werkgroepen , staan beschreven in het jaarplan; 
afhankelijk van de opdracht en de te onderscheiden werkgroepen, zie format. 

Netwerkcoördinatoren 

Taken: 
Het netwerk wordt ondersteund door een onafhankelijke coördinator die als taak heeft de voortgang 
van het geheel te waarborgen, de samenhang tussen deelactiviteiten en afstemming met het totale 
lokale zorgaanbod te bevorderen, alsmede de communicatie tussen alle betrokken partijen. 

Kerntaak: 
Verbinding maken tussen verschillende zorgplekken c.q. voorzieningen en het aanbod meer op de 
vraag van de patiënt afstemmen. Dit gebeurt door coördinatie, verbinding, deskundigheids
bevordering, publieksvoorlichting, signalering en innovatie. 

voorzitter netwerkgroep en eventueel werkgroepen; 
coaching/ondersteuning voorzitter werkgroepen; 
bewaken voortgang werkgroepen; 
informatie verzamelen, waaronder van regionale en landelijke ontwikkelingen, ten aanzien van 
beleidsvoorbereiding en opstellen beleidsplan; 
opstellen van een jaarplan om doelstellingen voortkomende uit het beleidsplan te 
verwezenlijken; 
het opstellen van een jaarverslag; 
stelt (mede) de begroting op, vraagt subsidies aan en beheert het budget en legt daarover 
(financiële) verantwoording af; 
actief zoeken naar mogelijkheden voor incidentele financiële ondersteuning van de netwerken; 
rapporteren aan netwerkbestuur; 
contacten uitbreiden en verstevigen binnen en buiten de netwerken op lokaal, regionaal, 
provinciaal en landelijk niveau; 
patiënten en hulpverleners kunnen bij de coördinator terecht voor vragen over mogelijkheden 
op het gebied van palliatieve zorg binnen de regio. 

Verantwoordelijkheden: 
de netwerkcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de genoemde taken en leggen 
verantwoording af aan de netwerkgroep en het netwerkbestuur. 

Bevoegdheden: 
adviserend naar het netwerkbestuur; 
bevoegd om derden te consulteren met betrekking tot palliatieve zorg. 
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Bijlage 2. Organogram Netwerken Palliatieve Zorg M i d d e n - en Noordwest-Twente 

Dagelijks Bestuur 

TT 
Overige leden 

Netwerkgroep 

WG 
PR en Communicatie 

WG 
Deskundigheids-
bevorderins 

WG 
I.D.P.Z. (Intern. Dag 
Pali. Zoreï 

WG 
Interculturele 
Palliatieve zore 

WG (werkgroep) 
Inloopavonden Midden-Twente 

WG 
Inloopavonden Noordwest- Twente 
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1. Inleiding 
De palliatieve zorg heeft in Nederland, maar ook in de regio Midden- en Noordwest- Twente 
de afgelopen jaren een grote impuls gekregen. Een terugblik laat zien dat wat al enkele jaren 
is ingezet ook in 2011 een vervolg heeft gekregen. De Netwerken Midden- en Noordwest-
Twente zijn in toenemende mate gaan samenwerken en zichtbaar geworden in de beide 
regio's. Concrete onderwerpen zijn opgepakt en de resultaten worden zichtbaar. Ook binnen 
individuele instellingen komt steeds meer 'beweging' teneinde beleid op palliatieve zorg te 
maken en dit te concretiseren, waarbij de Netwerken vaak een initiërende en/of 
ondersteunende rol hebben. Middels dit jaarverslag leggen beide Netwerken verantwoording 
af over hun handelen. Tevens wordt inzicht gegeven in de resultaten en de ontwikkelingen 
op het gebied van de palliatieve zorg in de regio Midden- en Noordwest-Twente. 

2. Beleid en organisatie 
Algemeen 
Aangezien vele instellingen in beide Netwerkregio's zijn vertegenwoordigd is 2011 gebruikt 
om de scenario's voor vergaande samenwerking uit te werken. Dit heeft erin geresulteerd dat 
voor 2012 voor het eerst één gezamenlijk jaarplan is ontwikkeld. Tevens zijn bijna alle 
werkgroepen, tot ieders tevredenheid, samengevoegd. 
Daarnaast was er aandacht voor potentiële nieuwe toetreders. De toetredingscriteria zijn 
vastgesteld en er is nagedacht over eventuele consequenties voor de structuur. In december 
2011 heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden voor potentiële nieuwe toetreders 
waarvoor veel belangstelling bestond. De aangepaste organisatiestructuur is in conceptvorm 
klaar. 

Meerjarenbeleidsplan 
Beide Netwerken hebben een eigen meerjarenbeleidsplan, waarbij de speerpunten als basis 
hebben gediend voor het jaarplan 2011. 

Financiën 
Net als in voorgaande twee jaren wordt de netwerkcoördinatie grotendeels gefinancierd 
middels een instellingssubsidie van V W S . De subsidiegelden worden beheerd door zowel 
TriviumMeulenbeltZorg als Carintreggeland. De aangesloten instellingen leveren daarnaast 
jaarlijks een forse bijdrage voor de netwerkactiviteiten door ruimtes en mankracht ter 
beschikking te stellen voor overleg, werkgroepen, scholing en dergelijke De bonus-
malusregeling extramurale zorg vanuit Menzis Zorgkantoor gaf een extra impuls ten aanzien 
van de beschikbaarheid en inzet van mankracht uit deelnemende organisaties en maakte 
meer activiteiten mogelijk. Verder zijn enkele activiteiten financieel mogelijk gemaakt middels 
sponsorgelden. 

3. Ondersteuning netwerk en landelijke ontwikkelingen 
Per januari 2011 zijn 7 van de 8 landelijke Integrale Kanker Centra (IKC) gefuseerd en 
verder gegaan als IKNL. Mede door ziekte en de fusieperikelen was de ondersteuning van 
de netwerken in 2011, net als in 2010, beperkt. De contacten met de projectmedewerker 
palliatieve zorg, gekoppeld aan de netwerken, zijn wel constructief geweest. In november 
2011 is het rapport 'Onderzoek en ontwikkeling palliatieve netwerken' verschenen. Doel van 
het onderzoek was om een eerste aanzet te leveren voor een benchmark van palliatieve 
netwerken. Het onderzoek geeft niet alleen zicht op het functioneren van palliatieve 
netwerken, maar er werd ook een beeld verkregen over de palliatieve zorg in de 
verschil lende werkgebieden zelf. Voor de uitkomsten van dit onderzoek verwijzen wij u naar 
het rapport. 
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4. Consultatieteam palliatieve zorg 
Het consultatieteam valt onder verantwoordelijkheid van het Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL). In 2011 is de nieuwe situatie bekrachtigd, waarbij door het IKNL gekozen 
is voor schaalvergroting. Een tweetal consultatieteams zijn samengevoegd en het 
consultatieteam is nu werkzaam voor een aantal netwerkregio's in Twente en Gelder land. De 
aandacht is dit jaar met name naar het goed gaan functioneren van een gezamenli jke 
helpdesk voor meerdere regio's gegaan. De tweede schil van het team doet nadrukkelijk 
mee in de besprekingen over de gegeven consulten. Na dit eerste jaar zijn er nu afspraken 
gemaakt om weer casuïstiekbesprekingen te gaan houden. A titre personnel hebben diverse 
leden van het team scholingen gegeven in de regio, zowel aan verzorgenden, 
verpleegkundigen als aan medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en 
huisartsen. 
De Netwerken hebben het verzoek voor verdergaande samenwerking en afstemming 
neergelegd bij de coördinator van het consultatieteam. Tevens is het verzoek gedaan om te 
streven naar een meer proactieve opstelling van het consultatieteam en in het bijzonder van 
de betrokken verpleegkundigen. 
In 2011 zijn er in de regio Midden- en Noordwest-Twente in totaal 19 consultvragen geweest. 
Dit zijn er 3 meer dan in het jaar 2010. Hierbij gingen 17 consultvragen over patiënten met 
oncologische aandoeningen en bij 2 consultvragen ging het om patiënten met een chronisch 
ziektebeeld. 
Alle vragen kwamen van huisartsen. De consulten betroffen vragen op het gebied van: 

» Medicatie 17x 
* Morele ondersteuning en praktische adviezen 2x 

5. Deskundigheidsbevordering 
De werkgroep deskundigheidsbevordering is in 2011 zeer actief geweest. Hierbij is de 
beleidsnotitie, welke in het voorjaar van 2011 is geaccordeerd, leidend geweest. 
De volgende activiteiten zijn opgepakt: 

Dagsvmposium 'Palliatieve zorg, veelomvattend..' 
Een symposium voor verpleegkundigen en verzorgenden op dinsdag 25 januari 2011. 
Tijdens de plenaire bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

» Palliatieve sedatie I euthanasie 
» Intimiteit en seksualiteit 
» Interculturele communicatie 
» Culturele di lemma's in beeld 

In de middag waren er een tiental workshops: 
» De laatste verzorging van de overledene 
» Interculturele palliatieve zorg: Anders dan Anders? 
» Vochttoediening in de laatste levensfase 
» Levensvragen, wat kan ik ermee, moet ik er wat mee? 
» Pijn en pijnmedicatie in de palliatieve zorg 
» Digitale snelweg voor hulpverleners 
» De rol van de hulpverlener bij euthanasie I palliatieve sedatie I zelfdoding 
» Fysiotherapie in de palliatieve fase 
» Ontspannende handenmassage 

» Euthanasie en zelfdoding in historisch en cultureel antropologisch perspectief 

De 250 deelnemers evalueerden de dag met een gemiddeld cijfer van 7,9. 
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Dit symposium kon meegenomen worden naar het kwaliteitsregister van V & V N en staat voor 
6 bewijsbare punten. Het symposium werd financieel mede mogelijk gemaakt door Monuta 
Uitvaartverzorging, Nycomed B.V. en de Rabobank Noord-Twente. 

Pilot snuffelstages 
Tijdens deze pilot hebben ruim 30 uitvoerenden een dagdeel kunnen meelopen met een 
collega van een andere organisatie/instelling. Met name de hospices, de oncologieafdeling 
en de V P T Z waren erg in trek. Algemene doelstelling was dat mensen meer zicht krijgen op 
een ander werkveld en dat dit het ketendenken kan bevorderen. In de praktijk blijkt ook een 
uitwisseling van ideeën en aannames op gang te komen. De pilot is zeer positief 
beoordeeld, echter omdat er maar beperkt plaats is voor snuffelstagiaires heeft de 
werkgroep gemeend dat er ook gezocht moet worden naar mogelijkheden om meer mensen 
tegelijk te informeren/bereiken. In afwachting van accordering van de evaluatierapportage 
door het bestuur wordt nu een pilot groepsvoorlichtingen voorbereid. 

Start Verpleegkundige Vervolgopleiding Palliatieve Zorg 
Op initiatief van de Twentse Netwerkcoördinatoren heeft het CIVO een vervolgopleiding 
Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen ontwikkeld. De eerste groep is in september 2011 
gestart en de helft van de deelnemers is werkzaam binnen de beide netwerkregio's. 

Cafetariasysteem deskundigheidsbevordering 
De werkgroep deskundigheidsbevordering is gestart met de voorbereidingen voor het 
inrichten van het 'cafetariasysteem deskundigheidsbevordering'. Dit systeem moet expertise 
binnen instellingen ook toegankelijk maken voor de andere instellingen. 

Gegeven presentaties/scholingen 
Er zijn diverse workshops en presentaties gegeven binnen en buiten de eigen netwerkregio's 
zoals bijvoorbeeld een drietal bijeenkomsten m.b.t. interculturele palliatieve zorg en 
bijeenkomsten voor vrouwenverenigingen en professionals in de zorg. Ook hebben beide 
coördinatoren gast lessen verzorgd aan de vervolgopleiding voor verpleegkundigen. 

6. Protocollering van zorgverlening 

Zorgpad Stervensfase 
Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld om de zorg 
gedurende de stervensfase goed af te stemmen op de behoeftes van de cliënt en diens 
naasten. Het zorgpad wordt gestart als het multidisciplinaire team verwacht dat de cliënt 
binnen enkele uren of dagen zal overlijden. De multidisciplinaire zorg in deze allerlaatste 
dagen van het leven is in het zorgpad omschreven door middel van zorgdoelen en bestaat 
uit 3 delen: 
- Beoordeling van de cliënt aan het begin van de stervensfase; 
- Beoordeling van cliëntgebonden problemen, registratie van symptoomlast en interventies; 
- Overlijden en zorg na overlijden. 

In 2010 is de oncologieafdeling (D1) in Z G T Hengelo gestart met een pilot welke heeft 
doorgelopen in 2011. De pilot is positief geëvalueerd. Een nieuwe pilot bij één van de grote 
zorgorganisaties zal gaan starten zodra het digitale systeem voldoende getest is en gereed 
is. 

F:16077/jaarrapportages en jaarplannen/jaarrapportage netwerk palliatieve zorg/2011/jaarrapportage 2011 5 



Zorgpad delier 
Dit jaar zijn de verzorgenden van Carintreggeland, locatie Hooghagen en 
TrivumMeulenbeltZorg, locatie hospice Almelo geschoold met betrekking tot het herkennen 
van een delier, hun rol en de impact van het delier op de patiënt en diens naasten. Tevens 
zijn de vrijwilligers van de Stichting Terminale Thuiszorg geschoold. 

Oriëntatie 'Netwerkzorg op maat' 
De oriëntatie op het zorgprogramma heeft er vooralsnog niet toe geleid om dit zorgmodel op 
te pakken in 2012. 

Onderzoek wel of geen gebruik van protocollen door hulpverleners/instellingen 
Tijdens het onderzoek is een inventarisatie gemaakt over het gebruik van bestaande 
protocollen en richtlijnen door instellingen betrokken bij de palliatieve zorgverlening. De 
redenen voor het juist wel of niet gebruiken van deze protocollen en richtlijnen zijn in kaart 
gebracht. De instellingen hebben de instellingsrapportage ontvangen. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn begin 2011 openbaar gemaakt en besproken in het netwerkbestuur. 
Inmiddels heeft het NIVEL in opdracht van het Col lege van Zorgverzekeringen het rapport 
'Naleving van Nederlandse richtlijnen' uitgebracht. Ook in dit rapport wordt geconcludeerd 
dat er een grote variatie bestaat in de naleving van Nederlandse richtlijnen. Het is nog 
onduidelijk of dit rapport een vervolg krijgt. 

Algemene aandacht voor (nieuwe) richtlijnen en protocollen 
Vanuit de werkgroep deskundigheidsbevordering en de werkgroep communicatie is op 
diverse wijzen aandacht besteed aan (nieuwe) protocollen en richtlijnen. O.a . de website van 
'Netwerkzorgopmaať (www.netwerkzorgopmaat.nl) wordt regelmatig en op diverse 
manieren onder de aandacht gebracht bij diverse hulpverleners, evenals de website 
'Pallialine' ( www.pallialine.nl), waar alle palliatieve richtlijnen te vinden zijn. 

Ontwikkeling van instrument ' levensvragen' 
In 2011 is in samenwerking met bureau Kwiek een werkgroep gestart met als doel: het 
ontwikkelen van een 'instrument levensvragen'. 

7. Coördinatie en continuïteit van zorg en begeleiding 

Opzetten van dagzorg voor ongeneeslijk zieken 
Geen van de bij de netwerken aangesloten instellingen zijn voornemens op korte termijn een 
dagzorg voor ongeneeslijk z ieken op te zetten. 

Continuïteitshuisbezoeken 
Zowel in de literatuur als vanuit de praktijk wordt gesignaleerd dat de continuïteit van 
zorg/aandacht voor de cliënt en diens omgeving niet altijd goed geregeld is. Eén van de 
aspecten is dat de aansluiting in/vanuit het ziekenhuis niet goed aansluit op de 
ondersteuning in de thuissituatie. In 2010/2011 heeft een werkgroep een plan ontwikkeld om 
continuïteitshuisbezoeken in te voeren. Hierbij zullen speciaal opgeleide 
wijkverpleegkundigen de patiënt en naaste, indien gewenst, één of meerdere malen 
bezoeken in de thuissituatie. Een concrete handleiding en implementatieplan dienen als 
basis voor een pilot welke in 2012 zal starten. De voorbereidingen, zowel in het ziekenhuis 
als bij de thuiszorgorganisatie, zijn in volle gang om de pilot tot een succes te maken. Ook de 
huisartsen worden betrokken en geïnformeerd gedurende dit traject. De pilot zal 
plaatsvinden in het adherentiegebied van Z G T Hengelo. Bij een succesvol verloop zal één 
en ander ook in het adherentiegebied van Z G T Almelo geïmplementeerd kunnen worden. 
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Inloopavonden 'Wat als ie niet meer beter wordt' 
In 2011 hebben 9 inloopavonden in Borne plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten worden 
gehouden voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun partners I naasten. Het doel van de 
inloopavonden is het geven van voorlichting over bepaalde thema's binnen de palliatieve 
fase en het ontmoeten van lotgenoten. Het aantal bezoekers is licht afgenomen ten opzichte 
van 2010. In 2010 waren er gemiddeld iets meer dan 12 bezoekers per avond en in 2011 iets 
meer dan 10 bezoekers per avond. Uit de evaluatieformulieren blijkt wederom dat men 
bijzonder tevreden is over de opzet en inhoud van de inloopavonden. De avonden worden 
gemiddeld met 8,1 beoordeeld. 
In het ontwikkelde beleidskader (2008) werd naast het bereiken van de doelgroep ook nog 
de financiering van de inloopavonden genoemd en de structurele borging. In 2011 heeft de 
gemeente Borne een bijdrage geleverd van C 1.000,-. De structurele borging van de avonden 
is een aandachtspunt. Hiervoor zijn contacten gelegd met het Steunpunt Informele Zorg 
Twente en de Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg (VPTZ) I Leendert Vriel Twente. De 
eerste ziet geen mogelijkheden om te zorgen voor structurele borging, echter de Stichting 
Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. wil hoogstwaarschijnlijk wel dusdanig investeren dat 
borging op langere termijn meer gegarandeerd blijft. In 2012 zal één en ander verder worden 
uitgewerkt en geïmplementeerd. 

Grand Café Doodgewoon (regio Noordwest- Twente) 
In 2011 hebben 10 inloopavonden in Almelo plaatsgevonden. Het Netwerk Palliatieve Zorg 
Noordwest-Twente organiseert voor mensen met een ernstige ziekte waarvoor geen herstel 
meer mogelijk is en voor hun naasten maandelijks inloopbijeenkomsten. Tijdens deze 
avonden staat de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal. De avonden worden 
goed geëvalueerd. Ook over de locatie 'Het Noabershoes' is men tevreden. Desondanks 
loopt het bezoekersaantal terug. Overwogen wordt om het aantal avonden naar beneden bij 
te stellen. Over de borging van deze inloopavonden is contact geweest met het Steunpunt 
Informele Zorg Twente. Dit heeft nog niet tot resultaten geleid. 

8. Optimaliseren ondersteuning mantelzorgers en inzet vrijwilligers 

Samenwerkingsmogel i jkheden Twentse netwerken, V P T Z en SIZ 
Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase wordt door de meeste instellingen gezien als 
hun taak. De wijze waarop die ondersteuning is ingevuld is meestal divers. Ondersteuning 
van mantelzorgers van palliatieve zorgvragers wordt meestal pas ingezet in de terminale 
fase en veelal als waakdiensten 's nachts. De palliatieve fase begint echter al eerder, in deze 
fase is ook behoefte aan mantelzorgondersteuning. In 2010 vond een eerste inventarisatie 
plaats naar het beschikbare aanbod mantelzorgondersteuning door de drie Twentse 
netwerken, het Steunpunt Informele Zorg en V P T Z . Hieruit kon geconcludeerd worden dat er 
veel verschil lend ondersteuningsaanbod is per organisatie. De uitkomsten van dit onderzoek 
riepen een aantal vervolgvragen op: 

1. Wat is precies de behoefte aan ondersteuning bij mantelzorgers van patiënten in de 
palliatieve fase? 

2. In welke mate is het bestaande aanbod bekend bij de mantelzorger? 
3. In welke mate is het bestaande aanbod toereikend? 
4. In hoeverre wordt er gebruik van gemaakt? 

In 2011 is een vervolgonderzoek (survey monkey) uitgezet om antwoord te krijgen op deze 
vragen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de uitkomsten en rapportage worden begin 
2012 verwacht. Helder is al wel dat er veel is op het gebied van mantelzorgondersteuning, 
echter dat dit bij de (potentiële) doelgroep veelal onbekend is. 
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Onderzoeken mogelijkheden intramurale inzet Vrijwilligers Leendert Vriel 
De missie van V P T Z is: aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden 
vrijwilligers, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning. 
Voor mensen in een woonzorginstelling of verpleeg-verzorgingshuis is die plek hun 'thuis' en 
ook hen wil men de hulp geven die door de VPTZ-vrijwill iger geboden wordt. De instellingen 
lopen tegen het probleem aan dat het personeel niet (langdurig) aan het bed van een 
stervende kan gaan zitten. Vooral 's nachts wordt dit regelmatig als zeer spijtig ervaren. 
Soms is er geen familie meer, men woont ver weg of werkt. De eigen vrijwilligers van de 
instellingen zijn meestal niet of onvoldoende toegerust om palliatieve terminale zorg te 
leveren en hebben ook niet voor deze vorm van vrijwilligerswerk gekozen. Vandaar dat er 
wordt gekeken naar mogelijkheden gespecial iseerde vrijwilligers in te zetten. Hierbij zijn de 
vrijwilligers van de V P T Z een optie. 
In maart 2010 zijn er afspraken gemaakt met de St. Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o en de 
verpleeg-verzorgingshuizen van Carint in Hengelo over intramurale inzetten. Er is in eerste 
instantie voor gekozen om dit voor een periode van een jaar uit te proberen. In de periode tot 
januari 2011 zijn bij 4 personen vrijwilligers ingezet. Hierbij ging het om 244 uren. In 2011 
zijn bij 8 personen vrijwilligers ingezet. Hierbij ging het om 368 uren. 
In april 2011 is de pilot met genoemde partijen geëvalueerd. De resultaten zijn dermate 
positief dat besloten is de samenwerking voort te zetten en ook uit te breiden naar de andere 
verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Midden-Twente. Wat opvalt, is dat de hulpvragen 
regelmatig in een later stadium binnenkomen dan in 'gewone' thuissituaties. Komend jaar zal 
aandacht besteed worden aan het nog meer en beter informeren van de zorg medewerkers 
zodat ze bijtijds de vrijwilligers kunnen inzetten. Bekeken wordt of deze intramurale inzet ook 
in de regio Noordwest- Twente gerealiseerd kan worden. 

9. Interculturele Palliatieve Zorg 
In 2010 zijn de netwerken gestart met activiteiten op het gebied van de interculturele 
palliatieve zorg. in samenwerking met Arcon (projectleider en beheerder subsidie provincie 
Overijssel) is dit ook gecontinueerd in 2011. 

1) In januari is tijdens het symposium (zie onder deskundigheidsbevordering) uitgebreid 
aandacht besteed aan communicatie met allochtone doelgroepen. 

2) In mei heeft een rondetafelconferentie plaatsgevonden voor bestuurders/managers 
van organisaties uit de regio en de rest van Overi jssel, met als doel: Het vergroten 
van de bewustwording van het belang van interculturele palliatieve zorg en de 
noodzaak concrete acties te ondernemen om deze doelgroep beter te bereiken. 
De bijeenkomst is positief beoordeeld. 

3) Project 'In gesprek gaan met. 
In navolging van de ervaringen die de V P T Z al heeft opgedaan in zowel de regio 
Midden-Twente als de regio Noordwest-Twente, hebben in juli bijeenkomsten met 
sleutelfiguren van groepen van allochtone afkomst plaatsgevonden. Met behulp van 
deze sleutelfiguren is in december 2011 gestart met het project 'In gesprek gaan.. ' 
met groepen vrouwen van Armeense, Turkse en Suryoye afkomst. 
Doelen van deze gesprekken zijn: 
» Het bespreekbaar maken van het thema palliatieve zorg; 
» Het bespreekbaar maken van de ervaringen en zichtbaar maken van de meest 

belangrijke knelpunten bij situaties in de palliatieve zorg. Dit om hier 
verbeteracties op te kunnen zetten; 

» Het bekendheid geven aan de mogelijkheden die er momenteel zijn ter 
ondersteuning van cliënt en naasten. 
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10. PR en Communicatie 

Algemene doelstelling van de communicatie vanuit de netwerken is: 
Het zorgdragen voor goede voorlichting over palliatieve zorg in het algemeen en de 
mogelijkheden in de regio in het bijzonder. Hierdoor weten zorgprofessionals en (potentiële) 
zorgvragers en naasten welke palliatieve zorg in hun omgeving door welke (zorg)aanbieder I 
organisatie geboden kan worden. 
De doelgroepen zijn: 

» De (palliatieve) zorgvragers en hun naasten in de netwerkregio's. 
» Het a lgemeen publiek in de netwerkregio's. 
» Professionals I hulpverleners in de netwerkregio's. 

Diverse acties zijn gerealiseerd in 2011 zoals: 
Verspreiding strooifolders netwerken en de eerste versie van ' P A L voor U' (incl. regionale 
katernen). 

- Stand Open Dag Zorg, zowel in Z G T Almelo als Z G T Hengelo. 
Een viertal nieuwsbrieven, gericht op professionals, is uitgegaan met daarin aandacht 
voor diverse ontwikkelingen en activiteiten zowel regionaal als landelijk. 
De beide netwerken benutten de sociale media zoals twitter en heeft contact met andere 
netwerkcoördinatoren via diverse groepen op linkedin. 

- Websi tes zijn geactualiseerd en vele malen onder de aandacht gebracht. 
- Maandeli jks mailings, schriftelijk en/of digitaal, richting kerkbladen, wijk- en weekbladen, 

regionale pers, zorgloketten, huisartsen, apotheken, bibliotheken en intranet/websites 
van de zorgorganisaties aangesloten bij de netwerken, in het kader van de 
inloopavonden in Borne en Almelo. Tevens is er een uitgebreid krantenartikel geplaatst 
over één van de inloopavonden en hebben diverse interviews plaatsgevonden voor de 
plaatselijke radio. 
Daarnaast zijn regelmatig extra mailings uitgegaan naar de diverse gremia betreffende 
specif ieke activiteiten van de netwerken zoals de IDPZ en activiteiten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering. 

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ), 8 oktober 2011 
De netwerken hebben op deze dag een aantal activiteiten georganiseerd: 

A. Workshop 'Alle sterren van de hemel' . 
B. Bijeenkomst 'Palliatieve zorg, een tipje van de sluier' voor algemeen publiek 

en professionals in de zorg. 
C. Medewerking verleend aan Artikel 'Alle sterren van De Hemel ' in tijdschrift 

Pal l ium, jaargang 13, nummer 5. 

Ad . A . 
Tijdens deze dag kregen professionals die zich gericht bezig houden met rouwverwerking 
(psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers en rouwbegeleiders) informatie 
over het therapeutisch bordspel 'Alle sterren van de heme l ' . Het spel kan benut worden bij 
rouwverwerking met groepen en individueel en het is te gebruiken voor zowel kinderen als 
volwassenen. Tevens was er middels training door de ontwerpster van het spel, Daisy 
Luiten, gelegenheid te oefenen met het spelen en begeleiden van het spel. De dag is zeer 
positief beoordeeld en inmiddels is dit therapeutisch bordspel al op diverse plekken in de 
regio in gebruik. Deze workshop en de aanschaf van de therapeutisch bordspellen werd 
financieel mede mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van Loo. 
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Ad B. 
Deze bijeenkomst werd zeer goed bezocht door 180 bezoekers (cliënten en naasten, 
algemeen publiek, professionals en vrijwilligers). Er werd een drietal thema's behandeld, te 
weten: 'Palliatieve sedatie en euthanasie: over verschillen en overeenkomsten', 'Rituelen en 
tradities rond sterven en begraven' en 'Helpen bij verlies en verdriet, een opdracht voor elke 
burger' belicht door respectievelijk Rob Bruntink, Thea Kroeze en Manu Keirse. 
Ook was er een informatiemarkt waarbij diverse organisaties hun palliatieve zorgaanbod 
konden laten zien aan de bezoekers. Deze bijeenkomst is ook zeer positief beoordeeld. 
Deze bijeenkomst werd financieel mede mogelijk gemaakt door de Professor Muntendam 
Stichting. 

Ad . C. 
De werkgroep IDPZ en Daisy Luiten hebben een artikel 'Alle Sterren Van De Hemel ' 
aangeboden aan de redactie van het tijdschrift Pall ium. Het artikel werd geplaatst. 

Websites 
Website Noordwest-Twente: 
In 2011 is de website bezocht met 2265 bezoeken, gemiddeld 6,21 bezoeken per dag. Dit is 
een daling van 1307o ten opzichte van 2010. Er kwamen 1278 bezoekers op de site 
(gemiddeld 3,5 bezoekers per dag). Dit is een daling van 22,2207o ten opzichte van 2010. 
26,14 0/" kwam rechtstreeks op de site, 22,600Zo kwam op de site via een link op een andere 
site en 51,2607o van de bezoekers kwamen binnen via een zoekmachine. 
De top drie van de verwijzende sites zijn: google.nl, Agora.nl en bing/organic. 
Er zijn 7957 pagina's weergegeven met een gemiddelde van ruim 3,51 pagina's per bezoek. 
De gemiddelde tijd die de bezoekers doorbrachten op de site was 3,44 minuten per bezoek. 

Website Midden- Twente: 
In 2011 is de website bezocht door 1052 bezoekers, gemiddeld 2,8 bezoeken per dag. Dit is 
een stijging van 6.7 0Zo ten opzicht van 2010. Er kwamen 496 bezoekers op de site. Dit zijn er 
59 minder dan vorig jaar, dus een daling van - 10,63 "/o. 56, 37 0ĥ van de bezoekers 
kwamen vaker dan één keer. De gemiddelde tijd die de bezoekers doorbrachten op de site 
was 5.09 minuten per bezoek. 

11. Verbeteren van de netwerkeffectiviteit 
Palliatieve zorg en klantparticipatie 
De Twentse Netwerken hebben samen met Zorgbelang Overijssel onderzocht op welke wijze 
cliëntparticipatie meer vorm zou kunnen krijgen. Zorgbelang heeft dit uitgewerkt in een 
voorstel welke uiteindelijk niet is geaccordeerd door het bestuur. Gezocht wordt naar andere 
alternatieven. 

Verpleeg-Zmedisch technisch handelen 
Ook dit jaar hebben de netwerkcoördinatoren contacten onderhouden met de MTH-teams in 
beide regio's. Er is in Midden-Twente gebrainstormd over het belang van goede 
samenwerking en het managen van wederzijdse verwachtingen met de huisartsen, 
aangezien dit soms wat onduidelijkheid bleek te geven. Afgesproken is dat het Transmuraal 
Team zelf de communicatie hieromtrent zal oppakken. Verder is het team geïnformeerd over 
mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. 
Het MTH-team in de regio Noordwest-Twente draait goed en de samenwerking met de 
huisartsen wordt als positief ervaren. Eén MTH verpleegkundige is gestart met de 
vervolgopleiding Verpleegkundige Palliatieve Zorg. 
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12. Overige ontwikkelingen 

V P T Z (vrijwilligers palliatieve Terminale Zorg) 
De coördinator van de St. Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. heeft ook dit jaar veel 
geïnvesteerd in het geven van P R aan de activiteiten van de Stichting. Tevens is ze 
betrokken bij de activiteiten op het gebied van de interculturele zorg. Er kwamen 7 nieuwe 
vrijwilligers. Qua inzet is de forse stijging die in 2010 werd ingezet ook in 2011 gehaald. Voor 
meer informatie zie bijlage 1. Tot slot is er in Hengelo een pilot geëvalueerd en vervolgd 
rondom intramurale inzet van de vrijwilligers, zoals al eerder beschreven onder punt 8. 

Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. 
Ook in 2011 heeft de stichting weer ruim hulp kunnen bieden en er aan bij kunnen dragen 
dat terminale patiënten ook het laatste stukje van hun leven thuis konden blijven, omringd 
door hun dierbaren. Alle aanvragen konden gehonoreerd worden. Dit was mogelijk door de 
grote inzetbaarheid van de vrijwilligers en hun warme betrokkenheid bij de mensen die door 
hen verzorgd worden. 
In november 2011 werd het 25-jarig jubileum van de Stichting gevierd. Een jubileum waar 
intern aandacht aan besteed werd met een bescheiden viering. In deze 25 jaar heeft de 
Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. een flinke toename van de vraag gekregen om 
mensen thuis te ondersteunen. Zie ook bijlage 2. 

Hospices Midden-Twente en Noordwest- Twente 
Inmiddels zijn er 7 hospices in de regio Midden- en Noordwest- Twente waarvan er in 2011 
4 lid zijn van de netwerken. Voor meer informatie over bezetting, ligduur en wachtlijst, zie 
bijlage 3 en 4. 

Carintreggeland 
De interne structuur palliatieve zorg heeft vorm gekregen met de werving en aanstelling van 
3 palliatief verpleegkundigen die de opleiding verpleegkundige palliatieve zorg volgen. De 
structuur en het belang van palliatieve zorg is in workshopachtige setting door hen 
gepresenteerd binnen de organisatie. 
Ook zijn er verspreid over het werkgebied aandachtsvelders geworven. Zij zijn de 
belangenbehartigers van palliatieve zorg binnen de teams en worden doorlopend getraind 
om collega's te ondersteunen om hun kennis en deskundigheid in de teams toe te passen. 
Zij worden daarbij op inhoud ondersteund door de palliatief verpleegkundigen. 

Ziekenhuisgroep Twente 

Binnen Z G T is men voornemens om palliatief beleid te ontwikkelen. 

Stichting ZorqAccent 
Scholing: Vele medewerkers bezochten cursussen, symposia, klinische lessen en 
informatiemiddagen met betrekking tot palliatieve zorg. Het managementteam heeft besloten 
tot het oprichten van een Werkgroep Palliatieve Zorg, waarin verschil lende disciplines 
vertegenwoordigd zullen zijn. Ook de staf van de afdeling die opleidingen verzorgt, zal hierbij 
betrokken worden. Taakomschri jving en doelstelling van deze werkgroep moeten in 2012 
ontwikkeld worden. 
Hospice Noetsele verbouwd en uitgebreid: 
Op het terrein van verpleeghuis Krönnenzommer (Hellendoorn) bevindt zich al enige jaren 
Hospice Noetsele. Met hulp van velen (bedrijfsleven, vrijwillige bijdragen, sponsoractiviteiten 
e.d.) kon het hospice worden uitgebreid met één kamer, waardoor nu vier gasten kunnen 
worden ontvangen. 
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C H P A (Centrale Huisartsen Post Almelo) en huisartsen algemeen 
Een werkgroep van de C H P A heeft een structuur gemaakt voor een goede overdracht van 
een palliatieve patiënt. Dit formulier is in 2011 geïmplementeerd en zal in 2012 geëvalueerd 
worden. De huisarts vult het formulier in en stuurt het naar de C H P A waar het verwerkt wordt 
in het dossier van de patiënt. Hierdoor is direct duidelijk wat de diagnose van de patiënt is, 
het beleid en de wensen rondom het levenseinde. Ook of de eigen huisarts bereikbaar is of 
dat de C H P A de zorg moet verlenen. Mits de eigen huisarts een overdracht maakt is de 
kwaliteit van zorg verbeterd. Daarnaast hebben 2 huisartsen in 2011 het programma 
palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk gegeven voor co-assistenten in het Z G T . 
In de regio Den Ham-Vroomshoop hebben de huisartsen en verpleegkundigen van diverse 
thuiszorgorganisaties gezamenlijk de Scholing Samenwerking Palliatieve Zorg, over 
palliatieve sedatie en de L E S A palliatieve zorg, gevolgd. Samen een cursus doen geeft 
betere samenwerking in de praktijk. 

13. Externe contacten en afstemming 
In navolging van voorgaande jaren hebben de netwerken de contacten met andere 
Overi jsselse en landelijke coördinatoren geïntensiveerd. Regelmatig zijn (landelijke) 
bijeenkomsten bezocht en zijn er ook contacten geweest met beleidsmedewerkers van 
diverse gemeentes. 
Verder zijn er contacten geweest met Turkse Senioren Overi jssel, allochtone doelgroepen, 
Scoop Welzi jn, S W O H , Agora, Palliactief, Fibula en diverse opleidingsinstituten. 
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Bijlage 1. Monitoring c l iën tenst room 2011 Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. 

Naam voorziening St. Leendert Vriel 
Hengelo, Borne e.o. 

Financiering Subsidie VWS over 
ingezette hulpvragen in de 
thuissituatie. 
Giften, donaties 

Eigen bijdrage 

Hulpvragen 2008 68 (48 met inzet) 

Hulpvragen 2009 60 (38 met inzet, 22 
zonder) 

38 in Hengelo 
22 in Borne 

Hulpvragen 2010 62 (49 met inzet, 13 
zonder) 

44 in Hengelo 
18 in Borne 

Hulpvragen 2011 58 (45 met inzet, 13 
zonder) 

6 uit Borne 
51 uit Hengelo 
1 uit Dinkelland 

Totaal aantal ingezette uren 
2008: 1640 
2009: 1297 
2010: 1943 
2011: 1812 

Vanuit welke omgeving 
(ziekenhuis 1 thuissituatie) 
vindt de instroming plaats? 

Thuiszorg, huisarts, familie, 
patiënt, maatsch. werk, 
transferpunt ziekenhuis 

In 2010 44 keer via 
thuiszorg 
In 2011: 
Anders: 4 
thuiszorg:35 
transferpunt ziekenhuis: 2 
cliënt zelf: 1 
familie: 5 
mantelzorger: 1 
SIZ: 1 
V&V huizen: 9 

Gemiddelde wachttijd Geen 
Verhouding m/v 2010 : W o man, 8607o 

vrouw 
2011: 

Gemiddelde leeftijd 
NB: 4 
51-60 j : 4 
61-70Ĵ: 7 
71-80j:11 
81-90j:27 
91-100Ĵ: 5 personen 

Overige bijzonderheden 
2011: Nazorg 5 keer gegeven 

Ziektebeeld: 
1 eva 
2 hartfalen 
2 longaandoeningen 
37 oncologie 
9 ouderdom 

2011: 6 nieuwe vrijwilligers 
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Bijlage 2. Monitoring c l iëntenst room 2011 Stichting Terminale Thuiszorg 
Almelo e.o 

Naam voorziening St. Terminale Thuiszorg 
Almelo e.o 

Financiering Subsidie VWS over 
ingezette hulpvragen in de 
thuissituatie. 
Giften, donaties 

Eigen bijdrage geen 

Hulpvragen 2008 124 (inzet 74) 
Hulpvragen 2009 157 (inzet 115) 
Hulpvragen 2010 158 (inzet 118) 
Hulpvragen 2011 166 (inzet 114) 

Totaal aantal ingezette uren 2011:4088 

Vanuit welke omgeving 
(ziekenhuis 1 thuissituatie) 
vindt de instroming plaats? 

Thuiszorg, huisarts, familie, 
patiënt, maatsch. werk, 
transferpunt ziekenhuis 

Gemiddelde wachttijd 24 uur 
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Bijlage 3. Monitoring c l iën tenst room 2011 Leonardus Hospice en Roparun 
Hospice T M Z 

Naam voorziening Leonardus Hospice Roparun Hospice TMZ 

Plaats voorziening Hengelo Hengelo 

Aard voorziening 
(low, medium of high care) 

Low care High care 

Capaciteit 
(in plaatsen en dagen op 
jaarbasis) 

4 plaatsen 7 plaatsen - 365 dagen 

Financiering VWS en giften AWBZ 

Eigen bijdrage f 15,- per dag Standaard bij zorg en 
verblijf 

Bezetting 2008 in "/o 590/0 81,30Zo 
Bezetting 2009 in X 730/0 92,10Zo 
Bezetting 2010 in "/o 710/0 85,70Zo 
Bezetting 2011 in 0ĥ 620/0 79.8 o/o 

Aantal opnames 54 
Overleden 52 
1x overplaatsing 
1x naar huis 

50 
Overleden 45 
3 x interne overplaatsing 
1 x overplaatsing naar 
Leonardus Hospice op 
eigen verzoek 
1 x ontslag naar huis 

Vanuit welke omgeving 
(ziekenhuis/thuissituatie) vindt 
de instroming plaats? 

ZGT,MST 
thuiszorg 
huisartsen 

Vanuit zkh 
Vanuit thuis/elders 

Gemiddelde ligdagen 19 41 

Gemiddelde wachttijd We hebben niet echt 
wachttijden gehad , de 
meeste gasten konden 
binnen 1 week terecht voor 
opname 

19 cliënten op de wachtlijst 
gehad. 
8 overleden in tussen tijd 
3 opgenomen in Leonardus 
8 opgenomen binnen 1 tot 
7 dagen 

Verhouding m/v 33 vrouwen 
21 mannen 

29 vrouwen 
21 mannen 

Gemiddelde leeftijd 75,5 73,5 jaar 

Is er voldoende spreiding van 
de voorzieningen in de regio? 

Ja Ja 

Overige bijzonderheden Toename opnames 2010 
:36 

2011:54 
Ligdagen korter 

Minder opnames dan vorig 
jaar mede ook door de 
verhuizing begin juni. 
Gemiddelde ligdagen 
langer, aantal cliënten 
opgenomen geweest met 
hartfalen en copd 
eindstadium waarvan het 
toch lastig blijkt op de 
verwachte levensduur in te 
schatten. 
Vandaar ook relatief 
langere ligduur en vaker 
overplaatsing. 
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Bijlage 4. Monitoring c l iëntenst room 2011 Hospice Noetsele en 
Meulenbeltzorg 

Naam voorziening Hospice Noetsele Hospice MeulenbeltZorg 

Plaats voorziening Hellendoorn Almelo 

Aard voorziening 
(low, medium of high care) 

Low/medium care High care 

Capaciteit 
(in plaatsen en dagen op 
jaarbasis) 

4 plaatsen 
1460 dagen 

4 plaatsen 

Financiering AWBZ AWBZ 

Eigen bijdrage e 5 , - per dag 

Bezetting 2008 in X 89 X 91 X 
Bezetting 2009 in X 7&X 62 X 
Bezetting 2010 in X 74 X 76 X 
Bezetting 2011 in X 65 X 78,2X 

Aantal opnames 34 İ+ 2 opnames nog van 
2010) 

40 

Vanuit welke omgeving 
(ziekenhuis/thuissituatie) vindt 
de instroming plaats? 

Thuis: 17 
Ziekenhuis: 14 
Revalidatieafdeling: 4 
Korsakov afdeling: 1 

Gemiddelde ligdagen 26 dagen 29 

Gemiddelde wachttijd geen 

Verhouding m/v Man: 14 
Vrouw: 22 

20 /20 

Gemiddelde leeftijd 77 jaar 79 jaar 

Is er voldoende spreiding van 
de voorzieningen in de regio? 

Meer dan voldoende 

Overige bijzonderheden geen 

Opgemerkt dient te worden dat er in de regio meerdere hospices zijn te weten: 
Hospice 't Nieuwland 
Hospice de Reggestroom 
Hospice Geesteren 

Woonzorgcentrum De Vriezenhof beschikt over één palliatief bed. 

Deze organisaties zijn (nog) niet aangesloten zijn bij de Netwerken. 
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