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“Patiënten 
krijgen regelmatig 

met verschillende aan-
spreekpunten te maken, 

omdat ze van de ene 
hoofdbehandelaar naar 

de andere gaan”
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Voorafgaand aan het optuigen van de projecten is aan patiënten in de 
palliatieve fase gevraagd hoe zij de palliatieve zorg ervaren. “Een van 
de belangrijkste punten voor hen was dat zij vaak niet goed wisten 
wie waar en wanneer verantwoordelijk voor was en wie zij het beste 
konden aanspreken”, vertelt Patricia van Mierlo. “Patiënten krijgen 
regelmatig met verschillende aanspreekpunten te maken, omdat ze 
van de ene hoofdbehandelaar naar de andere gaan, bijvoorbeeld van 
longarts naar huisarts of hospicearts. Patiënten willen graag gedu-
rende het hele palliatieve traject één gezicht en dan liefst van iemand 
die gespecialiseerd is in palliatieve zorg.” 

Samen naar het hospice
Om patiënten in ieder geval bij de overgang van ziekenhuis of thuis naar 
hospice te begeleiden, loopt sinds 2017 een pilot in de regio Arnhem, 
het Hospiceproject. In deze pilot, waarbij hospice Rozenheuvel, huis-
artsen en verpleegkundig specialisten van Rijnstate en thuiszorgorga-
nisatie Groot Gelre betrokken zijn, volgt de verpleegkundig specialist 
de patiënt ongeacht zijn of haar verblijfplaats. Dit betekent dat de 
patiënt bij de overgang vanuit thuis of vanuit ziekenhuis naar hospice, 
begeleid blijft door zijn vaste verpleegkundig specialist. Van Mierlo: 
“Bij de overgang naar het hospice is bijvoorbeeld de hospicedokter 
- in dit geval de aan hospice Rozenheuvel verbonden huisartsen - de 
regievoerder van het medisch beleid. De verpleegkundig specialist 
kan de patiënt echter ook in het hospice blijven begeleiden en blijft 
hiermee een vast gezicht voor de patiënt. Bovendien heeft zij specia- 

listische kennis op het gebied van palliatieve zorg waar de huisarts, 
het verpleegkundig team binnen het hospice en de patiënt gebruik 
van kunnen maken als daar behoefte aan is.”

Palliatievezorgcoach
Het nog lopende Hospiceproject is in feite de voorloper van een pro-
ject dat afgelopen juni van start ging. “In het voorgaande project zijn 
enkele randvoorwaarden voor anderhalvelijnszorg gecreëerd. In het 
nieuwe project staat de patiënt centraal”, legt Van Mierlo uit. “De 
verpleegkundig specialist gaat dan van begin tot eind mee met de 
patiënt; niet alleen van ziekenhuis naar huis. Patiënten met een onge-
neeslijke ziekte leven immers steeds langer. Een patiënt die te horen 
krijgt dat hij of zij ernstig ziek is, gaat na één of meer behandelingen 
in het ziekenhuis naar huis, maar komt na een tijd misschien weer in 
het ziekenhuis en gaat mogelijk uiteindelijk naar een hospice. We 

Palliatieve zorg in de regio: 
volg de patiënt
In het netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers werken zorgverleners uit eerste, 

tweede en derde lijn samen aan verbetering van de palliatieve zorg. Verpleegkundig 

specialist Palliatieve Zorg Josien Schoo, MANP, en klinisch geriater en kaderarts Palliatieve 

Zorg drs. Patricia van Mierlo, beiden werkzaam in Rijnstate in Arnhem, vertellen over de 

projecten Palliatieve zorgcoach en Toekomstige zorgplanning, waarmee de zorg vanuit de 

verschillende lijnen nog meer verweven raakt.

Van Mierlo: “Patiënten willen 
graag gedurende het hele palliatieve 
traject één gezicht en dan liefst 
van iemand die gespecialiseerd 
is in palliatieve zorg”
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zorgen dat de patiënt dat hele traject hetzelfde aanspreekpunt - de 
palliatievezorgcoach - heeft, ongeacht wie de hoofdbehandelaar is 
van die patiënt: huisarts, longarts, cardioloog, internist-oncoloog of 
hospicearts. Deze palliatievezorgcoach kan dan steeds de wensen 
van de patiënt over behandelingen en zorg helpen verwezenlijken.”

Samen naar het ziekenhuis
In deze nieuwe pilot werken twee verpleegkundig specialisten vanuit 
het ziekenhuis en twee vanuit de Thuiszorg Groot Gelre samen in een 
transmuraal team. “Er zijn namelijk ook patiënten die in de eerste lijn 
horen dat zij ongeneeslijk ziek zijn”, legt Josien Schoo uit. “Soms 
bestaat al contact met een verpleegkundig specialist van de thuis-
zorg. Wanneer dat zo is, blijft die relatie uiteraard bestaan. Is bijvoor-
beeld een palliatief team of wijkverpleging al betrokken, dan wordt 
daarmee afgestemd over de verdere inrichting van de zorg en onder-
steuning en over wie welke taak verricht. Als die patiënt naar het 
ziekenhuis komt, dan kan de verpleegkundig specialist uit de thuis-
zorg meekomen en de hoofdbehandelaar en patiënt in het ziekenhuis 
adviseren. De patiënt houdt dus zijn vaste aanspreekpunt, ongeacht 
waar hij of zij met deze persoon in contact is gekomen. Dat is niet 
alleen goed voor de continuïteit van de zorg, maar is ook fijn voor de 
patiënt. Hij of zij hoeft dan niet elke keer opnieuw persoonlijke details 
te vertellen aan een volgend aanspreekpunt en aan te geven wat zijn 
of haar wensen zijn wat betreft behandelingen en zorg. Die puf heeft 
iemand die ziek is vaak niet.”

Zorgreis is leidend
In eerste instantie werd gedacht dat een meereizende verpleegkundig 
specialist niet mogelijk was, vanwege organisatorische en financiële 
verschillen tussen de instellingen die de patiënt op zijn of haar zorgreis 
aandoet. “Je kunt niet de ene financiering over laten gaan in de andere 
en ook verschilt de manier van werken per instelling”, licht Van Mierlo 
toe. “Als organisaties hebben we echter gezegd: we kijken niet naar wat 
wel en niet kan, maar wat voor de patiënt belangrijk is. Het project is dan 
ook eerst inhoudelijk opgetuigd vanuit de behoefte van de patiënt. De 
financiële en organisatorische aspecten moeten zich daar naar voegen. 
Momenteel kijken we met de betrokken organisaties, waaronder zorg-
verzekeraar Menzis, hoe het financieel geregeld kan worden. Dat is 
anders dan bij de meeste projecten, waar eerst de financiering en 
organisatie worden geregeld, voordat een project van start gaat.”

Teaminvestering
Voor de projecten was dan ook geen projectgeld beschikbaar. Van 
Mierlo: “Alles is vanuit het netwerk zelf gedaan. Ook het vrijmaken van 

de verpleegkundig specialisten. Dat vraagt wel wat van de collega’s 
in een instelling, want degenen die in het project meedraaien, zijn 
vaker op een andere locatie, waardoor anderen het ontstane gat binnen 
het ziekenhuis of de thuiszorg moeten opvangen. Dat maakt het een 
investering van het hele team en niet alleen van de direct betrokken 
projectgroepleden.”
Menzis zorgde voor het enige extraatje: een onafhankelijke project- 
leider, die niet uit een van de deelnemende organisaties kwam. “Door 
de neutraliteit van deze persoon werd beter duidelijk wat de betrokken 
partijen moesten doen of juist aan een andere partij moesten overlaten 
om de zorg ook echt op de patiënt te richten”, aldus Van Mierlo.

Toekomstige zorgplanning
De samenwerking in de regio wordt verder verdiept in een project 
over toekomstige zorgplanning. “Hierbij zijn naast het COPZ ook de 
afdeling Longgeneeskunde, de regionale vereniging voor huisartsen en 
in COPD gespecialiseerde verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie 
STMG en STMR betrokken. Bij patiënten met een ongeneeslijke aan-
doening is het verstandig om een plan te hebben voor als het slechter 
gaat met de patiënt”, stelt Van Mierlo. “We weten dat bij zowel artsen 
als patiënten barrières aanwezig zijn om daarover te praten, terwijl ze 
allebei eigenlijk aanvoelen dat een gesprek wel verstandig is. In het 
project proberen we beide partijen zover te krijgen toch in gesprek te 
gaan.” Voor dat laatste zijn drie vaste stappen bepaald: 1) selectie 
van patiënten die misschien behoefte hebben aan zo’n gesprek en 
verstrekken van voorlichtingsmateriaal aan hen, 2) uitleg aan betref-
fende patiënten over wat toekomstige zorgplanning is tijdens een 
voorlichtingsavond, 3) gesprek met de patiënt over de betekenis van 
toekomstige zorgplanning voor diens persoonlijke situatie. “In principe 
zal de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis of de longverpleeg-
kundige in de eerste lijn het gesprek opstarten, maar dat kan ook door 
de huisarts of longarts; de rollen liggen niet vast”, benadrukt Van 
Mierlo. “Het gaat om een samenspel van zorgverleners. Als bijvoor-
beeld de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis erover begint, kan 
deze de patiënt zeggen ook eens met de huisarts over toekomstige 
zorgplanning te spreken. De huisarts gaat er dan op verder.”

Geen transmuraal dossier
De communicatie tussen de zorgverleners is nog wel een uitdaging. 
“Er is geen transmuraal dossier van een patiënt, waarmee de zorg-
verleners elkaar op de hoogte kunnen houden over die patiënt”, geeft 
Schoo aan. “Voor communicatie tussen de zorgverleners hebben we 
daarom gekozen voor een communicatieplatform: OZOverbindzorg. 
Dit communicatiemiddel is vrij nieuw. Rijnstate en de huisartsen in de 
regio hebben er nog niet veel ervaring mee, maar voor het project is 
het voor nu de meest passende manier om goed met elkaar te com-
municeren.”

Transmuraal centrum
Voor een echt geïntegreerde palliatieve zorg hebben Schoo en Van 
Mierlo een transmuraal centrum voor ogen. “Eén centrum waarin alle 
zorgverleners betrokken bij palliatieve zorg in de regio werkzaam zijn: 
wijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist, medisch specialist en 
huisarts”, verduidelijkt Van Mierlo. “Alle organisaties die gebruikmaken 
van de diensten en kennis van die professionals zouden financieel kun-
nen bijdragen aan dat centrum. Voorlopig is dat centrum echter nog 
een stip op de horizon.” | Dr. Marijke van Oosten, wetenschapsjournalist

Schoo: “Is bijvoorbeeld een 
palliatief team of wijkverpleging al 

betrokken, dan wordt daarmee 
afgestemd over de verdere inrichting 

van de zorg en ondersteuning en 
over wie welke taak verricht”


