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Geacht raadslid,
Door de afvaardiging vanuit de Groninger gemeenten is ook uw gemeente vertegenwoordigd in de
Netwerkorganisatie Palliatieve Zorg provincie Groningen (NPZ). Via een nieuw
Samenwerkingsconvenant in 2020 is daarmee een nagenoeg sluitend netwerk ontstaan van alle
(zorg-)instellingen die zich in onze provincie bezighouden met (terminale) palliatieve zorg.
De palliatieve zorg 1 krijgt in het scala van intra- en extramurale zorgverleningen daarmee steeds
meer een prominente plaats. Dat dit nodig is, heeft de afgelopen tijd met de Covid-19 pandemie
laten zien. Met name als het gaat om het vroegtijdig in gesprek gaan met inwoners over
behandelwensen en behandelbeperkingen om passende zorg te realiseren. Daardoor wint het op een
kwalitatief zo goed mogelijke wijze begeleiden en verzorgen van het stervensproces aan belang. Het
is aan de Netwerkorganisatie Palliatieve Zorg in de provincie om deze belangen te behartigen en de
brede zorgverlening aan kwaliteit te doen winnen. Dat is immers de reden van het bestaan.
In het Jaarbericht vindt u een overzicht van de in uw gemeente werkzame instellingen die deelnemen
aan het NPZ-provincie Groningen; de drie Netwerken, de Regiegroep en het Bestuurlijk Overleg.
In het Jaarbericht wordt u samenvattend geïnformeerd over dat wat er in 2020 allemaal is gebeurd,
Het leek ons juist om ook u over het Jaarbericht 2020 te informeren.
Veel leesplezier en mocht u nadere informatie wensen dan staan daarvoor de (adres-)gegevens in
deze brief.
Met vriendelijke groeten,
Jacqueline Tijhaar,
Netwerk coördinator PZ-provincie Groningen.
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Definitie Palliatieve zorg in het Kwaliteitskader 2017(gemodificeerd WHO 2002) Palliatieve zorg is zorg die de
kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een
levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel
van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische,
sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor
het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden

