
 

Introductie bij de rapportage van het 

Project ‘Onderzoek en Ontwikkeling palliatieve netwerken’ 

 

 

Een andere kijk op netwerken 

 

In dit rapport wordt een andere kijk op netwerken  

palliatieve zorg gepresenteerd. Netwerken worden  

niet primair gezien als een structuur, maar als een 

programma. Netwerken hebben immers een opdracht  

en als we netwerken willen verbeteren gaat het vooral  

om het beter realiseren van die opdracht. 

 

Netwerken hebben de opdracht de zorgverlening toe  

te rusten voor palliatieve patiënten. En dat is een grote 

uitdaging voor de organisatie van de zorg. Netwerken 

hebben dan ook een transitie opdracht: ze moeten  

helpen om goede ketens, goed beschikbare kennis en 

multidisciplinaire, patiëntgerichte zorg tot stand te  

brengen.  

 

Een landelijke opdracht  

 

In 2001 zijn 66 netwerken in het leven geroepen om  

deze opdracht uit te voeren. Hun opdracht vraagt een 

landelijke inbedding. Er is een landelijk transitie- 

programma nodig om netwerken hun opdracht goed  

te laten uitvoeren. Zonder een landelijk programma  

kunnen netwerkcoördinatoren niet meer bereiken dan 

wat de betrokkenheid van organisaties in hun werkgebied 

toestaat.  

 

Kern van de aanbevelingen uit het rapport 

 

Als we in Nederland de zorg voor palliatieve patiënten willen verbeteren, zullen we ook moeten 

investeren in netwerken palliatieve zorg. Netwerken moeten professionaliseren en meer gebruik 

kunnen maken van elkaars ervaringen in het realiseren van hun opdracht. Hiervoor is een 

infrastructuur nodig die aansluit bij die transitieopdracht. Netwerken moeten richting kunnen 

ontlenen aan een landelijk transitieprogramma palliatieve zorg dat niet afhankelijk is van een van de 

zorgorganisaties, maar inter-organisationeel van aard is.  

   

Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van deze rapportage.  
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Organisatie van het project 
    

Initiatiefnemers: 

• Janneke Koningswoud (Calando, Palliactief)  

• Wim Jansen (Agora, VUmc)  

• Huub Schreuder (Coördinator NWN) 

 

Stuurgroep: 

• Kris Vissers (voorzitter) (UMC St. Radboud) 

• Janny Verseput (bestuurslid landelijke 

thuiszorgorganisaties; namens de fondsen) 

• Janneke Koningswoud (Calando, Palliactief)  

• Leo Kliphuis (LVG)  

• André Rhebergen (Agora) 

• Eric van Rijswijk (NHG) 

 

Onderzoekers: 

• Ad Standaart (projectleider) 

• Peet Pols (Obelon, iBMG) 

• Johan Goudswaard (Obelon) 

• Jeroen van Wijngaarden (iBMG) 

• Jeroen Hasselaar (UMC St. Radboud) 


