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nieuwsbrief

Het nieuwe jaar 2019 is begonnen met veel nieuwe en redelijk 

ambitieuze plannen op het gebied van palliatieve zorg in de regio 

Parkstad, in Limburg én landelijk. Werk aan de winkel dus! Voor de 

netwerken, voor de coördinatoren, voor de organi saties in de 

netwerken en voor landelijke partijen, betrokken bij palliatieve 

zorg. En mogelijk ook voor u als lezer? Deze nieuws brief praat u 

voor zover mogelijk bij, zodat u weer op de hoogte bent en zelf 

kunt beoordelen of en wat er van u verwacht wordt in 2019.  

En zeker ontmoeten we elkaar ergens! Tot dan!

Jaargang 16, nr. 1, 

Maart 2019

PalliArts, de app die zorgverleners overzichtelijke en actuele regionale en landelijke informatie 
over palliatieve zorg biedt, is sinds kort uitgebreid met 2 handige opties: Palliatief Formu larium en 
Vrije bedden in de regio OZL.

Nieuwe opties in app PalliArts

Van  
de  

redactie

1. Palliatief formularium  
Dit formularium was in het verleden als handzaam boekje onder redactie van 
Riet Janssen en Marieke van den Beuken beschikbaar en was toe aan een 6e 
druk. Met financiering van ZonMw (een Palliantie-aanvraag van prof. dr. 
Marieke van den Beuken) werd het mogelijk om het palliatief formularium aan 
PalliArts toe te voegen. Het formularium is een praktische leidraad voor een 
snelle oriëntatie op de medicamenteuze therapie, en gaat in op behandeling 
van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Het  is vooral bedoeld 
voor huisartsen, verpleegkundig specialisten, specialisten 
ouderengeneeskunde, apothekers en specialisten met interesse in de palliatieve 
zorg. 
Door opname van het formularium in de app zijn er nieuwe handige tools 
toegevoegd voor de compatibiliteit van medicatie in de pomp en voor het 
omrekenen van opioïden. Van alle medicatie is opgenomen in welke 
doseringen en toedieningsvormen deze verkrijgbaar is en welke interacties en 
bijwerkingen te verwachten zijn. Ook bijzonderheden zoals het mogen openen 
van een capsule of dat een voorzichtige opstart of afbouw gewenst is zijn 
toegevoegd. Gedurende de revisies van de richtlijnen palliatieve zorg worden 
de inhoud van het formularium en de richtlijnen, waarin nu een minimale 
variatie is, verder op elkaar afgestemd. 

2. Vrije bedden in de regio OZL  
In september jl. introduceerde het netwerk palliatieve zorg Oostelijk Zuid-
Limburg de optie in de app PalliArts om de vrije bedden in de hospices weer te 
geven, door deze 2 keer per week op een vast tijdstip aan te passen. Het 
aantal vrije bedden verschijnt, zodra de app geopend wordt. Afgelopen maand 
is deze optie door de hospices en het netwerk geëvalueerd. Lees verder >>
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Resultaat van deze evaluatie is dat sinds 1 maart jl. de vrije 
hospicebedden REALTIME aangepast worden aan de 
actuele bedbezetting. Dat betekent dat het aantal dat in 
uw scherm verschijnt vrij goed overeenkomt met de 
mogelijkheden om een cliënt te kunnen plaatsen.  
 
Het blijft natuurlijk zinvol om een evt. opname van tevoren 
te bespreken met het hospice van voorkeur. In voor -
komende gevallen kan het namelijk toch zo zijn dat het 
hospice een dermate hoge zorgzwaarte heeft dat een 
optimale zorgverlening aan de potentiële cliënt niet 
gegarandeerd kan worden. Het laatste woord blijft altijd 
aan het hospice.  
 
Daarnaast blijft het ook mogelijk om via het ELV-loket (045 
747 00 07) na te vragen of en waar er vrije bedden zijn in 
de hospices in Parkstad. 

Over PalliArts 

PalliArts is met meer dan 50.000 downloads op mobiele 
telefoon of tablet een veelgebruikte bron bij de 
palliatieve zorgverlening. Landelijke informatie over 
richtlijnen en consultatie wordt door de netwerken 
palliatieve zorg aangevuld met regionale informatie.  
 
De app ondersteunt de (huis)arts en andere zorg -
verleners bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 
afgestemd op de wensen van de patiënt en diens 
naasten. 
 
Download de (vernieuwde) app PalliArts GRATIS in de 
App Store of Google Playstore of voer een update van 
de app uit om over het formularium te kunnen 
beschikken.

Filmclub Palliatieve Zorg Parkstad 2019

We proberen actuele films te kiezen voor de filmavonden; 
daarom zijn de titels voor de rest van 2019 op dit moment 
nog niet bekend.  
 
Houd vanaf ongeveer een maand tevoren de Facebook -
pagina van Palliatieve Zorg Limburg of het Filmhuis in de 
gaten voor meer informatie. Of kijk op het interne 
informatienet van je eigen organisatie. Ook zullen we meer 
gebruik gaan maken van flyers om de films te promoten. 
 
De films starten altijd om 20.00 uur, met inloop vanaf 
19.30 uur. Na de films is er gelegenheid tot napraten 
onder het genot van een knabbeltje en een drankje. 
 
Onlangs kwamen we landelijk in het nieuws met onze 
filmclubavonden palliatieve zorg! Ons voorbeeld wordt 
inmiddels in nagenoeg alle netwerken in het consortium 
nagevolgd. Daar mogen we best trots op zijn! Lees hier het 
artikel. 

Net als in voorgaande jaren organiseert het net werk ook in 2019 in samenwerking met het 

film huis de Spiegel weer filmavonden rond het thema Palliatieve zorg, sterven en stervens -

begeleiding. Dit jaar zelfs elk kwartaal! Afgelopen maandag trapten we de serie film avonden 

af met ‘Michel, acteur verliest de woorden’. Er zijn verder nog films gepland op: 10 juni,  

9 september, en 9 decem ber 2019.

N i e u w s b r i e f  N e t w e r k  P a l l i a t i e v e  Z o r g  O o s t e l i j k  Z u i d - L i m b u r g

www.facebook.com/palliatievezorglimburg
www.facebook.com/palliatievezorglimburg
https://palliatievezorg.nl/2018/11/20/promotie-palliatieve-zorg-met-films/
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In oktober jl. kondigde minister Hugo de Jonge 
met een kamerbrief aan dat er extra gelden 
beschik baar zouden komen voor inschakeling van 
geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Half 
januari werd bekend dat deze bekostiging zou 
gaan lopen via een tijdelijke ophoging van de 
subsidiegelden aan de netwerken palliatieve 
zorg. De minister heeft hiervoor gekozen, onder 
meer vanwege de ervaring die de net wer ken 
reeds hebben met deze vorm van zorg en onder -
steuning! Voor het netwerk in OZL betekent dit 
een extra budget van €102.922, specifiek geoor -
merkt voor geestelijke zorg in de eerste lijn. 
Onlangs heeft het netwerk de aanvraag inge -
diend om voor 2019 daadwerkelijk voor dit 
bedrag in aanmerking te komen.  

In de bijbehorende subsidieregeling  is concreet beschreven 
waarvoor het geld gebruikt kan worden. De werkgroep 
spirituele zorg van het netwerk heeft zich inmiddels 
gebogen over de wijze waarop we in de regio Parkstad de 
gelden zouden kunnen gaan inzetten. Daarin zullen we op 
onderdelen ook samen (willen) optrekken met de andere 
netwerkregio’s in Limburg. De grote lijnen van de plannen 
zijn al bekend; de concrete invulling zal de komende 
maanden plaats gaan vinden. Wanneer meer bekend -en 
door de kerngroep gefiatteerd- is, zullen we hierover 
communiceren via de reguliere kanalen, zoals deze 
nieuwsbrief. 

Geestelijke Zorg in de eerste lijn

Café Toon Doodgewoon 2019

Er zijn nog twee bijeenkomsten gepland, met de volgende 
onderwerpen:  
• 27 maart 2019: Wie denkt er nu aan intimiteit?  

Over seksualiteit en intiem contact bij een ongeneeslijke 
ziekte, door Mieke Winants, relatiecoach 

• 17 april 2019: Wat wil en kan ik nog regelen, en hoe leg 
ik dat vast?  
Over wat je allemaal kunt regelen voordat je dood gaat, 
door Henri Knops, notaris 

 
Het café is open vanaf 18.30 uur, de bijeenkomst duurt 
van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.  
U bent van harte welkom in het Toon Hermanshuis 
Parkstad, Wilhelminaplein 34, Heerlen. U kunt zich 
aanmelden voor de bijeenkomsten via 
info@toonhermanshuisparkstad.nl

In ieder geval betekenen de extra gelden, dat het Meld -
punt geestelijke begeleiding , zoals dat in onze regio sinds 
eind 2014 vorm en inhoud krijgt, een blijvertje wordt!  
We gaan de gelden in ieder geval benutten om dit 
meldpunt op korte termijn om te gaan vormen tot een 
Centrum voor Levensvragen, zoals de minister graag wil. 
We houden u op de hoogte.

Soms zou je wel eens even met iemand willen praten

Geestelijke begeleiding
in de laatste levensfase

In het najaar startte weer een reeks Café 
Toon Dood gewoon in Parkstad. Tot en met 
april is er elke laatste woensdag van de 
maand nog een Café Toon Doodgewoon.

N i e u w s b r i e f  N e t w e r k  P a l l i a t i e v e  Z o r g  O o s t e l i j k  Z u i d - L i m b u r g

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-aanpak-geestelijke-verzorging-levensbegeleiding
mailto:info@toonhermanshuisparkstad.nl


Sinds 2005 zijn er in Parkstad afspraken gemaakt 
over de wijze waarop subcutane infuuszorg in de 
palliatieve fase kan worden ingezet bij 
ongeneeslijk zieke patiënten die thuis verblijven. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in een handzame 
procedure, in de vorm van een kaartje. Inmiddels 
is de procedure ook opgenomen in de App 
Palliarts, onder checklists, procedure subcutane 
infuuszorg OZL. 
 
In 2016 toetste een visitatiecommissie de bij de procedure 
betrokken thuiszorgorganisaties bij wijze van nulmeting 
aan de kwaliteitscriteria voor subcutane infuuszorg, die het 
netwerk in 2015 opstelde. Dit gebeurde mede op verzoek 
van de huisartsen in de regio. Het betrof Meander 
Thuiszorg, Privazorg Maas en Heide en CiceroThuis.  
De visitatiecommissie stelde destijds vast dat alle 
gevisiteerde organisaties voldeden aan de door het 
netwerk gestelde normen. Er zijn destijds geen zaken 
geconstateerd die een risico voor de patiënt met zich 
meebrengen. 

 
       Acties Arts 

 
1.  Indicatie stellen voor subcutane infuuszorg 

 
2.  Contact opnemen met thuiszorgorganisatie 

van cliënt over aansluiten subcutaan infuus 
 

3.  Afspraken maken over: 
• Uit te voeren handeling 
• Tijdstip van aansluiten  

 
4.  Invullen: 

• Uitvoeringsverzoek, voorzien van handtekening 
• Recept voor medicatie, doorgeven aan apotheek 
• Zorgverzekeraar en polisnummer 
• Zorgdossier   

 
5.  Regelen: 

• Medicatie tijdig aanwezig bij cliënt 
(in overleg met familie/mantelzorg en apotheek) 

 
6. 

Acties Verpleegkundige 
 
 
 
Starten aanvraag infuuszorg 
 
 
 
 
 
 
Ophalen: 
• Pomp (bij eigen organisatie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starten met infuuszorg

Voor consultatie en advies: 
Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg 
(0900) - PALLIUM of (0900) 7255486

Procedure subcutane infuuszorg in de  
palliatieve fase Oostelijk Zuid-Limburg

4

Procedure subcutane infuuszorg in de 
palliatieve fase bij patiënten thuis in Parkstad

Internationale Dag Palliatieve Zorg 2019: 
Save the date!  

Het is alweer 2 jaar geleden dat de netwerken palliatieve zorg Limburg & Zuidoost-
Brabant hun lustrumsymposium organiseerden. Dus is weer het tijd voor een 6e keer! 

De organisatiecommissie is sinds een paar maanden druk bezig met de voorbereidingen 
hiervoor, en een paar zaken willen we alvast met u delen. 

Afspraak binnen het netwerk is dat betrokken organisaties 
eens per 3 jaar opnieuw worden getoetst. Dit betekent dat 
er in 2019 wederom een toetsing plaatsvindt. De visitatie -
commissie bereidt momenteel, met ondersteuning van de  
netwerkcoördinator, de toetsingen voor, die vanaf april 
zullen gaan plaatsvinden. Naast de 3 genoemde organi -
saties worden tevens 3 Buurtzorgteams in Parkstad gevisi -
teerd. Over de resultaten houden wij u op de hoogte.

Datum: Donderdag 28 november 2019 
Tijd: 10- 18.30 uur  
Locatie: Van der Valk Hotel - Stein Urmond 
Dagvoorzitter: Sander Kleikers  
Thema: Speciale patiëntengroepen in de Palliatieve Zorg 
Werkvorm: Plenair deel met keynote sprekers en 

interessante workshops 
 
Een voordrachtscommissie is ook alweer bezig met het 
zoeken naar kandidaten voor de Prijs voor de Palliatieve 
Zorg Limburg Zuidoost Brabant. Vanuit en door de 
netwerken zijn hiervoor de afgelopen maanden alweer 
voordrachten gedaan. 

Ben je benieuwd: 
•wat je op deze dag kun leren over speciale patiënten -
groepen, zoals Verstandelijk gehandicapten, mensen met 
dementie, kinderen, laaggeletterden, mensen met 
psychiatrische ziektebeelden, of migranten?  
• wie de PRIJS deze keer gaat winnen?  
Schrijf de datum dan alvast in je agenda!   
 
Houd de website én de facebookpagina van de netwerken 
in de gaten voor meer informatie over het programma en 
voor de mogelijkheden tot inschrijven!

N i e u w s b r i e f  N e t w e r k  P a l l i a t i e v e  Z o r g  O o s t e l i j k  Z u i d - L i m b u r g



Deskundigheidsbevordering binnen 
ons netwerk 

In 2018 stelde het netwerk een werkgroep deskundigheidsbevordering in, 
met als opdracht: het opstellen en uitvoeren van een scholings beleidsplan 
voor de regio van het netwerk PZ OZL. 

 
Na een eerste verkenning van onderwerp en doel vond er onder begeleiding van de 
werkgroep in het netwerk een brainstorm plaats om de best practices op het gebied 
van scholing in de palliatieve zorg uit te wisselen. Deze brainstorm leverde vooral goede 
voorbeelden op voor het actueel houden van de kennis van de specialisten en experts in 
de organisaties van het netwerk. Onduidelijk bleef hoe het in de regio is gesteld met het 
opleiden en op peil houden van de kennis van de generalisten in de organisaties. 
 
Daarom besloot de kerngroep op advies van de werkgroep deskundigheidsbevordering 
om hiernaar meer onderzoek te doen, door het uitvoeren van een soort nulmeting. 
Deze nulmeting wordt uitgevoerd met behulp van een zelfevaluatieinstrument dat op 
landelijk niveau is ontwikkeld om het aanbod en de organisatie van palliatieve zorg 
inzichtelijk te maken en te werken aan verbetering. Het instrument is gebaseerd op het 
kwaliteitskader palliatieve zorg en is een middel om zicht te krijgen op en inzicht te 
krijgen in het niveau van zorg en het beleid op het gebied van palliatieve zorg. 
 
Onlangs hebben alle leden van de kerngroep een mail ontvangen met het instrument, 
alsmede uitleg hoe het te gebruiken en in te zetten. Op 4 april bespreekt de werkgroep 
de resultaten van deze nulmeting, en op 11 april komen deze terug in de kerngroep. In 
de nieuwsbrief van juni vertellen wij u meer!
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Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de regionale netwerken 
voor palliatieve zorg, die zich inzet voor interdisciplinaire samenwerking 
in die netwerken. Uit gangs punt voor het werk van Fibula is dat alle 
activiteiten bijdragen aan betere palliatieve zorg voor de patiënt en 
naasten in Nederland.  

In 2017 richtte Fibula een Denktank Netwerken Palliatieve Zorg op, met de opdracht om 
in 2018 te komen tot een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg, en een 
daarbij passende financierings regeling, omdat de huidige financiering van de netwerken 
na 2020 ophoudt te bestaan. De Denktank inventariseerde daarvoor, uitgaande van het 
Kwaliteitskader palliatieve zorg, best practices en modellen voor netwerkzorg, betrok 
het veld van de palliatieve zorg daarbij om de reeds aanwezige kennis en kunde te 
benut ten en hield diverse consultatierondes met belang hebbenden in het veld.  
 
In januari jl. werd het resultaat van deze inspanningen gepresenteerd in een advies 
(https://denktanknetwerkenpalliatievezorg.nl/). De komende maanden gaat Fibula het 
advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg uitgebreid met de achterban  
(i.c. bestuurders van netwerken en netwerkcoördinatoren) bespreken en analyseren.  
In juni 2019 moet er een breed gedragen plan van aanpak bij de minister liggen over 
hoe het advies van de Denktank verder uit te werken.

Aanbevelingen denktank netwerken 
palliatieve zorg Limburg & Zuidoost-Brabant

N i e u w s b r i e f  N e t w e r k  P a l l i a t i e v e  Z o r g  O o s t e l i j k  Z u i d - L i m b u r g

https://denktanknetwerkenpalliatievezorg.nl/


Maart 
11 maart 2019 Filmavond: Michel, acteur verliest de 

woorden 
14 maart 2019 Consultatieronde denktank netwerken 

palliatieve Zorg, Den Bosch 
16 maart 2019 Stand op Open dag Zuyderland MC 
26 maart 2019 Afstemmingsoverleg geestelijke zorg 

Consortium Limburg Zuidoost-Brabant 
28 maart 2019 Netwerk Coördinatoren Overleg 
 
April 
11 april 2019 Kerngroep netwerk PZ OZL 
 
Mei 
6 mei 2019 Werkgroep communicatie netwerk 
7 mei 2019 Netwerk Coördinatoren Overleg 
7 mei 2019 Werkgroep beleid netwerk 
9 mei 2019 Inspiratiesessie transmurale samen -

werking, Oolderhof, Herten 
 
Juni 
6 juni 2019 Kerngroep netwerk PZ OZL 
15 juni 2019 Nieuwsbrief nummer 2, 2019
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Op zaterdag 16 maart a.s. openen veel zorgorganisaties 
hun deuren voor het publiek. Zo ook Zuyderland MC.  
 

De netwerken palliatieve zorg Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) en 
Westelijke Mijnstreek (WMS) zijn uitgenodigd om tijdens de open 
dag aanwezig te zijn met een eigen stand met informatiemateriaal. 
En natuurlijk maken wij daar graag gebruik van!  
Tussen 10 en 15 uur is het netwerk OZL present op locatie Heerlen, 
terwijl het netwerk WMS op locatie Sittard-Geleen een stand zal 
bemensen. Graag tot morgen dus!

De gezamenlijke netwerken in het consortium Palliatieve zorg Limburg Zuidoost-Brabant organiseren 
op 9 mei a.s. van 17.30 uur tot ca. 20.30 uur een inspiratiessessie over transmurale samenwerking.  

Met deze sessie willen ze - door het presenteren van goede voorbeelden en instru menten van transmurale 
samenwerking - de aanwezigen inspireren om zelf hiermee aan de slag te gaan. Doel is dat de patiënt de best mogelijke 
palliatieve zorg ont vangt door betere samenwerking. Er wordt speciaal ingezoomd op de wijze waarop deze transmurale 
initiatieven bekostigd worden/kunnen worden. 
Bent u huisarts, specialist, specialist ouderengeneeskunde, (wijk) verpleegkundige, Praktijkondersteuner huisartsen, 
beleidsmedewerker bij zorginstelling of zorgverzekeraar, dan is dit de kans voor u om inspiratie op te doen voor betere 
palliatieve zorg. 
 
De inspiratiesessie vindt plaats in Herten, in congrescentrum Oolderhof. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 120 
personen deelnemen. Binnenkort ontvangt u via de reguliere informatiekanalen een uitnodiging. Nu alvast uw interesse 
kenbaar maken? Klik HIER.

 
Colofon 
 
Uitgave 
© Netwerk Palliatieve Zorg OZL. 
Postbus 149, 6440 AC Brunssum. 
T: (045) 56 37 449. 
E: info@palliatievezorg-ozl.nl 
W: www.palliatievezorglimburg.nl 
F: www.facebook.com/palliatievezorglimburg 
 
Redactie:  
Jolanda Timmermans-Joosten. 
HBPR 
 
Vormgeving 
www.hbpr.nl  
 
Fotografie 
Jolanda Timmermans-Joosten

Open dag 
Zuyderland  

op 16 maart 

Inspiratiesessie op 9 mei 

Agenda  
2e kwartaal 
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