
Palliatieve Zorg
ZonMw-programma 'Palliantie.
Meer dan zorg'

In Nederland overlijden jaarlijks ruim 105.000 mensen als gevolg van een ongeneeslijke
ziekte of chronische aandoening. Het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’
draagt bij aan het realiseren van zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen die
ongeneeslijk ziek zijn en diens naasten. Het programma richt zich niet alleen op de
stervensfase maar op alle fasen van de palliatieve zorg vanaf het moment dat iemand te
horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn.

Het programma draagt hieraan bij door:
• het opdoen van kennis over palliatieve zorg
• het stimuleren van delen en toepassen van de opgedane kennis
• het stimuleren van de professionalisering van de sector palliatieve zorg.

Het programma kent drie pijlers; onderzoek, praktijk en onderwijs. Door financiering van
onderzoek, implementatie- en onderwijsprojecten stimuleert het programma ‘Palliantie.
Meer dan zorg’ de ontwikkeling en verspreiding van kennis en faciliteert samenwerking
en het delen van best practices.

In het kwaliteitskader palliatieve zorg (Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/
Palliactief, 2017) wordt aan de hand van een aantal domeinen beschreven wat goede
palliatieve zorg is. Projecten uit het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ dienen aan te
sluiten bij dit kader. De projecten zijn op de website van ZonMw ingedeeld in de
domeinen van het kwaliteitskader.

Onderwijs
Onderwijs is een belangrijke pijler binnen het programma. Het programma financiert
een landelijk Palliantie-onderwijsproject met als doel palliatieve zorg in de basiscurricula
op MBO, HBO, WO (+) op te nemen en palliatieve zorg in bij – en nascholingen voor alle
(zittende) zorgprofessionals op MBO, HBO en WO(+) te coördineren. Daarnaast worden
regionale onderwijsknooppunten ingericht om op regionaal niveau samen te werken,
kennis en ervaring te delen en resultaten naar landelijk operationeel niveau te
implementeren.

Het ZonMw programma 'Palliantie. Meer dan zorg' draagt
bij aan het realiseren van zo hoog mogelijke kwaliteit van
leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en diens
naasten. Het stimuleert de ontwikkeling en verspreiding
van kennis en faciliteert samenwerking tussen een groot
aantal partijen. Het is onderdeel van het Nationaal
Programma Palliatieve Zorg (NPPZ), waarin tal van
organisaties en zorgverleners een cruciale rol spelen.

ZonMw stimuleert
gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon 070-3495111
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg

Sociale media
� www.facebook.com/zonmwNL
� www.twitter.com/zonmw
� www.linkedin.com/company/zonmw
� www.youtube.com/ZonMwTV

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het
gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg
en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers
het ministerie van VWS en NWO.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/domeinen/


Kwaliteit van palliatieve zorg
Het programma financiert een project waarin onderzocht wordt hoe de kwaliteit van de
palliatieve zorg inzichtelijk gemaakt kan worden aan de hand van een aantal
indicatoren. Drie landelijke bestaande databronnen, CBS (doodsoorzakenregistratie),
NIVEL (zorgregistraties eerste lijn) en Landelijke Basisregistratie ziekenhuiszorg, worden
als eerste gekoppeld om aanvullende data te verkrijgen over de kwaliteit van palliatieve
zorg. Op de lange termijn is het wenselijk te kijken welke randvoorwaarden en aanpak
nodig zijn om te komen tot een integraal informatiesysteem palliatieve zorg zonder
extra registratielast.

Onderdeel van Nationaal Programma Palliatieve Zorg 
Het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is onderdeel van het Nationaal Programma
Palliatieve Zorg (NPPZ) en draagt bij aan de doelstellingen van dit nationaal programma.
De versnippering in de palliatieve zorg in Nederland was aanleiding voor de Nederlandse
overheid om het NPPZ op te zetten. Het NPPZ wordt aangestuurd door een stuurgroep
met bestuurlijke vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van VWS,
relevante beroepsgroepen, zorgverzekeraars en koepelorganisaties. De stuurgroep
monitort de voortgang op de doelstellingen en stelt adviezen op over de invoering van
projectresultaten of beleidsaanpassingen. Naast de stuurgroep zijn zeven regionale
consortia palliatieve zorg opgezet met vertegenwoordigers van onderzoek, zorgpraktijk
en onderwijs. Zij werken regionaal samen, adviseren over verbeteringen in de zorg,
wisselen kennis en ervaring uit en implementeren goede voorbeelden.

Het programma wil een beweging op gang brengen in het denken en doen van
zorgprofessionals, patiënten en naasten. Het in 2017 verschenen Kwaliteitskader
Palliatieve Zorg geeft de relevante thema’s voor de palliatieve zorg weer, waarbij per
thema bekeken kan worden wat nog nodig is om goede palliatieve zorg te kunnen
bieden. ZonMw financiert projecten die aansluiten bij het kwaliteitskader en de
doelstellingen van het NPPZ. Door financiering van onderzoeksprojecten en in projecten
voor praktijk en onderwijs stimuleert het programma de ontwikkeling en verspreiding
van kennis en faciliteert samenwerking en het delen van best practices. De overheid
investeert hiervoor ruim 50 miljoen euro tussen 2014 en 2020, en heeft ZonMw verzocht
een voorstel voor een vervolg te schrijven voor de periode 2021-2026.

Meer weten?
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief Palliatieve Zorg op https://www.zonmw.nl/
blijfopdehoogte. De nieuwsbrief biedt columns, interviews op het brede terrein van
palliatieve zorg en ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de palliatieve
zorg. En ook nieuws over subsidies en afgeronde projecten. De nieuwsbrief verschijnt
elke 2 maanden.
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