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Netwerken palliatieve zorg provincie Groningen
Voorwoord

De Covid-19-pandemie heeft impact op onze levens, op onze wijze van werken en zo ook op de plannen
die we als netwerken hadden voor 2020. In 2019 had niemand van ons kunnen vermoeden hoe anders

2020 is verlopen dan het is ervaren. En ook hadden we niet kunnen bedenken dat we met elkaar zo creatief invulling zouden kunnen geven aan werken op afstand om toch met elkaar in verbinding te blijven.
In dit jaarbericht doen we verslag van wat 2020 kenmerkt voor de netwerken palliatieve zorg. Activitei-

ten die we met alle betrokkenen hebben waargemaakt, nadat we ons na de eerste Corona-golf hebben

hervonden. En dan de tweede golf. Het doormaken van de crisis heeft ons veel inzichten gegeven, onder
andere wat de waarde is van de palliatieve zorgbenadering, waarin het gaat om advance care planning

(ACP), waar het gaat om gezamenlijke besluitvorming, waar het gaat om het met elkaar de schouders er
onder zetten en waar het gaat om de krachten te bundelen door alle sectoren en schotten heen.

Zo tekent zich 2020 als een jaar waarin alle organisaties opnieuw naar de ACP zijn gaan kijken. Waar de

gehandicaptenzorg een volgende slag heeft gemaakt om palliatieve zorg nog meer onderdeel van beleid
te laten zijn. Of waar, ondanks de pandemie, weer meer organisaties met de zelfevaluatie zijn gestart.

Samen met de consulenten van het Provinciaal Palliatief Team Groningen is een omslag gemaakt van fy-

sieke scholingen naar online-lessen. En ook de geestelijke verzorging is verder ontwikkeld met het realiseren van de bijbehorende infrastructuur. Kortom, we hebben in 2020 mooie stappen gezet waar
we u graag over willen informeren via dit jaarbericht.
Veel lees plezier.
Jacqueline Tijhaar, coördinator van de drie netwerken palliatieve zorg Groningen
j.tijhaar@dichtbij.coop
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De drie
netwerken
palliatieve zorg
in de provincie

Via verschillende activiteiten stimuleren

en verbinden de netwerken organisaties
en hun medewerkers om de zorg voor
mensen in hun laatste levensfase te

verbeteren. In dit jaarbericht leest u

wat de netwerken Groningen Centraal,
Groningen Zuidoost en Groningen

Noord ondernomen hebben in 2020.
De indeling van de drie Netwerken

Palliatieve Zorg Centraal, Zuidoost en

• Het netwerk

Groningen Noord:
Het Hogeland
(Uithuizen,

Bedum, Winsum,

Uithuizermeeden)
en Eemsdelta

(Appingedam,

Delfzijl, Farmsum, Wagenborgen,

Loppersum, Middelstum, Stedum).
NB. De bijna vijftig organisaties van de

Netwerkcoördinator

mogelijk en apart als het moet. Op de

2020 ondergebracht bij Elann. Echter op

(Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) organisaties. Deze organisaties nemen

(accommoderen van de organisatie) van

Groningen (Hoogezand, Sappemeer,

schap van de netwerkcoördinator, overge-

Noord:

• Het netwerk Centraal:

Groningen (Groningen, Hoogkerk,

drie netwerken werken samen waar

De coördinatie van de netwerken was in

netwerksite vindt u alle aangesloten

31 december 2020 is het penvoerderschap

en een deel van de gemeente Midden

ook allen deel aan het Bestuurlijk

de netwerken en daarmee het werkgever-

Muntendam en het westelijk deel van

Convenant 2020.

dragen aan Coöperatie Dichtbij te Gronin-

In de provincie Groningen wonen

De netwerkcoördinator is Jacqueline Tij-

Haren, Ten Boer) en Westerkwartier

Slochteren)

• Het netwerk Zuidoost Groningen:
Het oostelijk deel van gemeente
Midden Groningen (Slochteren),

Oldambt (Winschoten en Scheemda),

Overleg dat voortkomt uit het

585.486 inwoners (peildatum 1 oktober
2019, CBS)

gen.

haar.

Financiering

De drie netwerken palliatieve zorg worden

Pekela (Nieuwe en Oude Pekela),

gesubsidieerd vanuit de Subsidieregeling

en Musselkanaal), Veendam (Veendam

rie van VWS. Het toegekende subsidiebe-

(Vlagtwedde, Ter Apel en Bellingwolde).

€136.916,00.

Stadskanaal (Stadskanaal, Onstwedde

Terminale Palliatieve Zorg van het Ministe-

en Wildervank), Westerwolde

drag voor de drie netwerken was in 2020
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Het netwerk
en haar
bijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten is veel

De provinciale Regiegroep

2020 doorgang gevonden, behalve die

binnen de eigen organisatie: nieuwe

als agenderend orgaan voor het

Alle netwerkbijeenkomsten hebben in
in de maanden maart en april waren
gepland. Grote verandering na de

eerste golf was dat we elkaar niet meer

fysiek konden treffen. De ontmoetingen
hebben daarna allemaal digitaal plaats
gevonden.

gedeeld over de ontwikkelingen

beleidsplannen die zijn geschreven;
koersveranderingen met het beleid

van aandachtsvelders, starten met de
zelfevaluatie en daarna herijken van

beleid, aanmelden van medewerkers
voor diverse opleidingen palliatieve
zorg. Etc.

De provinciale Regiegroep heeft,
Bestuurlijk Overleg, in 2020 vijf keer

vergaderd. Ook hier geldt dat dit, na

de eerste golf, digitaal allemaal heeft

plaatsgevonden. Geprobeerd is vanuit
de Trendanalyse Palliatieve Zorg 2020
naar concrete speerpunten te komen

die vanuit de netwerkgedachte nadere

aandacht behoeven. Met elkaar hebben
we gemerkt dat het een uitdaging is

consensus te vinden over waar we in

gezamenlijkheid aandacht aan zouden
moeten besteden. In 2021 wordt
Het zijn waardevolle bijeenkomsten

geweest. Naast het uitwisselen over de

hieraan verder gewerkt in de vorm van
pilotprojecten.

impact van de Covid-19 pandemie op

de zorg voor de patiënt in de palliatieve
fase, was er ook ruimte ingeruimd voor
support, bespreken van de voortgang
en opdoen van inspiratie.

Onderwerpen die onder andere
aanbod zijn gekomen zijn: het

transmuraal zorgpad, de rol van de post
HBO-verpleegkundige in de palliatieve
zorg, ACP, digitale leerwerkplaats
zingeving en de zelfevaluatie van
zorgorganisaties..
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Het Bestuurlijk Overleg

Beide bestuurlijk overleggen o.g.v.

het Convenant uit 2020, konden door
Covid 19 geen doorgang vinden. Het

eerste overleg stond gepland in april,
midden in de eerste golf. Er is toen

gekozen de bestuurders via een mailing
te informeren en mee te nemen in de
ontwikkelingen rond de palliatieve

zorg. Het tweede bestuurlijk overleg

4. Noodzaak van investeren in

de positie van de client. Deze
zal kundiger, eerder en beter

geïnformeerd moeten worden om
aan gezamenlijke besluitvorming
mee te kunnen doen.

5. E-technologie (ICT) prominenter in

beeld voor hogere doeltreffendheid
& doelmatigheid

Werkgroep Scholing

Door covid-19 zijn in 2020 alle

scholingen, die door het netwerk

zouden worden gegeven, geannuleerd.
In december hebben de consulenten/
docenten een scholing gevolgd over

digitale werkvormen, waardoor in 2021
alle scholingen door kunnen gaan,
digitaal dan wel fysiek.

viel samen met een spoedoverleg

Covid-19 en is daardoor verplaats naar

begin 2021. Tijdens dat overleg zijn we
met de bestuurders vijf speerpunten

overeengekomen waar we met elkaar in
2021 de schouders onder gaan zetten.
Dit zijn:

1. Verbeteren van de doelmatigheid
door een juiste en tijdige
doorverwijzing

2. Interdisciplinaire en transmurale

samenwerking vraagt om betere
Communicatie, Vastlegging,
Afstemming en Overdracht

3. Doeltreffendheid verhogen door

vroegtijdige ACP en gebruik van het
Individueel zorgplan.
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Highlights
uit 2020

Het wensenboekje

Voor iedereen die wil nadenken over de
laatste levensfase is het wensenboekje

ontwikkeld. Het boekje biedt handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en
hopelijk structuur, rust en inzicht. Het

kan als hulpmiddel bij de ACP-gesprekken gebruikt worden. We hebben de

eerst 3000 exemplaren gratis kunnen

verspreiden door een sponsering van
Roparun.

Informeren en Publieksbijeenkomsten
In 2020 hebben we het moeten doen
met het verstrekken van informatie

via brochures en folders. Alle fysieke

publieksbijeenkomsten konden geen
doorgang vinden.

Er is met een van de huisartsen en

met Zorg belang Groningen een start
gemaakt om te onderzoeken of het

een optie is digitale bijeenkomsten te

organiseren over het spreken over het
levenseinde. De pilot start in 2021.

Net als voorgaande jaren zijn via het

netwerk themaboekjes “Pal voor U” ver-

spreid. Het betreft de boekjes: Wat als je
je leven verliest? Wat als het einde nabij
is? Wat kun je doen als je pijn hebt?

Rond de dag van de palliatieve zorg in

oktober zijn de magazines “Pal Voor U”
verspreid.

Dit jaar hebben alle huisartsen in de

Studiedag verstandelijk
gehandicaptenzorg

De enige fysieke bijeenkomst die in

2020 is doorgegaan, is de studiedag

voor de verstandelijke gehandicaptenzorg.

De werkgroep VG van de netwerken
palliatieve zorg Groningen en Drenthe heeft deze dag georganiseerd.

De dag was voor deelnemers van de

multidisciplinaire behandelteams, voor
locatiemanagers; beleidsmedewer-

kers als kwaliteitsfunctionarissen en/

of opleidingscoördinatoren. Doel was
met elkaar inzichtelijk krijgen waarom
palliatieve zorg meer aandacht moet

krijgen binnen de verstandelijk gehan-

dicaptenzorg en hoe je dat zou kunnen
“aanvliegen”.

provincie deze, samen met de themaboekjes en het wensenboekje, toegestuurd gekregen.
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Het project Gereedschapskist

Het project geestelijke verzorging

met Stichting Sprank, een subsidie aan-

Vanaf eind februari 2019 zijn de net-

De netwerkcoördinator heeft, samen

gevraagd en toegekend gekregen binnen het Palliantie programma ZonMw.
Met enige vertraging is het project in

september gestart en loopt deze door
tot 2022.

Thuis (GVThuis)

Activiteiten GVthuis, per netwerk,
in absolute aantallen
Groningen-Centraal

Consult-1
Consult-2
Consult-3
MDO-1
MDO-2
Scholing

111
57
7
4
2
3

Groningen-Noord

Consult-1
Consult-2
Consult-3
MDO-1
MDO-2
Scholing

41
21
5
1
1
0

Groningen-Zuidoost

Consult-1
Consult-2
Consult-3
MDO-1
MDO-2
Scholing

19
4
0
0
0
0

werken palliatieve zorg gestart met de
uitvoering van geestelijke verzorging
in de eerste lijn, of liever, geestelijke

verzorging thuis. 2020 is het eerste vol-

ledige jaar waarin GVthuis heeft kunnen

draaien. Onderstaand een overzicht van
de uitvoering door GV’ers. We zien een
toename van consulten in de tweede

helft van 2020 en hopen dat die lijn in
2021 verder doorzet. Dit mede door

de steeds betere bekendheid van de
mogelijkheden van GVthuis.

Korte toelichting op de cijfers: consult

1 betreft het fysieke consult. Consult 2
betreft een Multi-mediaal consult. En
consult 3 betreft het groepsconsult.

Activiteiten GVthuis, regio Groningen
Consult-1

171

62,0%

Consult-2

82

29,7%

Consult-3

12

4,3%

MDO-1

5

1,8%

MDO-2

3

1,1%

Totaal

gers in consulten, scholingen MDO’s, is
ook de website www.GVthuis.nl online

Totalen regio Groningen

Scholing

Naast de inzet van Geestelijk verzor-

3

1,1%

276

100%

gegaan. IN 2020 is gestart met actieonderzoek samen met de VU, is samen-

werking gezocht met GVA en loopt het
onderzoek naar GVthuis vanuit de poli
van het UMCG. Resultaten van deze
pilot worden begin 2021 verwacht
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Overzicht
organisaties
in de provincie

Werkzaam over de hele provincie

Midden Groningen

Pekela

Buurtzorg

BQR-Zorg

Thuiszorg Oosterlengte

Allerzorg

Thuiszorg Dichtbij
TSN Thuiszorg
Cosis

Martini
UMCG

Werkzaam in de gemeenten
Westerkwartier
Volantis in zorg

Beter thuis wonen

Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Gasthuis Hoogezand-Sappemeer
Nieuw Woelwijck
Het Hogeland

Hospice De Mantel

BQR-Zorg

ZG Meander

VPTZ Oost Groningen
ZG Meander

Oosterlengte

Zonnehuisgroep Noord

Veendam

Noorderzorg

BQR-Zorg

Stichting Sprank
‘s Heerenloo

Thuiszorg Oosterlengte
ZG Meander

VPTZ Oost Groningen

Hospice Vredeborgh

Eemsdelta

Het Hooge Heem

Hospice De Schutse

Oldambt

De Hoven

BQR-Zorg

VPTO Westerkwartier
De Zijlen

Groningen

Volantis in zorg

Beter thuis wonen

Beter Thuis Wonen Thuiszorg
VPTZ Noordoost Groningen
Zonnehuisgroep Noord
Noorderzorg

Thuiszorg Comfort

Stadskanaal

Hospice Mare

ZG Meander

Gasthuis Groningen
VPTZ Groningen
Westerholm
ZINN

Zorggroep Groningen
Dignis

BQR-Zorg

Hospice Veen en Wolden
BCM Woonzorg
ZG Meander
Refaja

Zorggroep Groningen

Thuiszorg Oosterlengte
ZG Meander

Hospice Sint Maartenhuis
ZG Meander

VPTZ Oost Groningen
Oosterlengte

Blanckenborg

Ommelander Ziekenhuis
Westerwolde
Oosterlengte
BQR-Zorg

ZG Meander
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