
 
Oproep! 

De palliatieve zorg staat onder druk.  

Wie wil meedenken om de palliatieve zorg samen toegankelijk te houden? 

Overal in de zorg zijn knelpunten. We willen graag voorbeelden ophalen hoe we samen de 

palliatieve zorg toegankelijk zouden kunnen houden.   

Uiterlijk half februari 2023 willen we namens alle organisaties van de netwerken palliatieve 

zorg Groningen (en mogelijk ook Drenthe) een voorstel hebben geschreven over hoe wij 

denken dat we met elkaar zorg kunnen blijven geven aan de palliatief, terminale patiënt 

(PTP) in Groningen en Drenthe. De deadline van half februari is belangrijk. Zorgverzekeraars 

publiceren namelijk op 1 april 2023 hun zorginkoopbeleid. We willen alles op alles zetten 

om daar nog invloed op uit te oefenen.  

De regiegroep heeft deze opdracht voor Groningen gekregen vanuit het bestuurlijk overleg 

van 14 november jl. Aanleiding was de herkenning van alle 25 aanwezige bestuurders van 

de geschetste problematiek beschreven in de notitie Sterven op plek van voorkeur, voor 

eenieder? 1  

 

Herkenning is echter niet voldoende om tot een goed voorstel te komen. We willen 

casuïstiek uit alle settingen (patiënt en naasten, ziekenhuis, thuiszorg, Verstandelijk 

gehandicaptenzorg, sociaal domein, hospices, revalidatie, zorgnazorg (ELV)) waarmee we 

het beeld concreet maken. Naast casuïstiek proberen we data te verkrijgen. Mocht je die 

kunnen aanleveren, graag. Denk aan aantal ligdagen verkeerde bed problematiek op 

jaarbasis. Aantal keren dat je als thuiszorgteam een patiënt hebt moeten weigeren en 

waarom. Wachtlijst in de hospices. Data vanuit ZorgnaZzorg. etc.  

Wat vragen we? 

1. Casuïstiek uit 2022 waarin de problematiek tot uiting komt;  

Vraag: Omschrijf jouw situatie waarin de juiste palliatieve terminale zorg niet kan/kon 

worden geboden? (Kwalitatief) 

2. Data die de problematiek laat zien 

Vraag: Kun je een indicatie geven over hoe vaak zoiets gemiddeld per jaar voorkomt? 

(Kwantiteit) 

3. Mogelijke oplossingen 

Vraag: Wat is er nodig om deze problemen op te lossen?  

Graag per item niet meer dan 250 woorden 

Heb je input? Mail naar netwerkpz@dichtbij.coop voor 16 januari 2023: 

 
1 Sterven op plek van voorkeur, voor eenieder? 2022 M. Kreuzen e.a. Zie bijlage voor wie dit wil lezen.  

mailto:netwerkpz@dichtbij.coop


 
 

 

Namens de regiegroep van de netwerken palliatieve zorg Groningen alvast hartelijk dank.  

 

NB. De netwerken pz Drenthe en Steenwijkerland doen mogelijk een vergelijkbare oproep in Drenthe. 


