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Verdeling van de Palliantie projecten over de 
domeinen van het Kwaliteitskader (n=65)

Deze grafiek geeft weer op welke domeinen van het Kwaliteitskader de projecten gericht zijn. Eén 
project kan meerdere domeinen van het Kwaliteitskader beslaan.
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Jaar van afronding van de projecten (n=65)

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019 2020 2021 2022



Activiteiten gericht op implementatie
Op projectniveau

• Monitoring van implementatie via implementatieplannen, voortgangs- en eindverslagen. 
Implementatieplannen worden aan het begin van het project ingevuld door het projectteam en 
door het ZonMw bureau van feedback voorzien.

• Resultaten van afgeronde projecten verspreiden, o.a. via digitale publicaties, de Palliatieve 
zorg nieuwsbrief en de ZonMw website.

• Projecten gericht uitnodigen voor Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP).

• Versterken implementatie-expertise onder projectleiders, o.a. door het geven van workshops 
op projectleidersbijeenkomsten, werkoverleggen van onderzoeksgroepen bij te wonen, en 
implementatie als vast onderdeel in de nieuwsbrief te laten terugkomen.



Activiteiten gericht op implementatie
Op programmaniveau

• Uitzetten van de oproep 2018/2019. Deze is gericht op de doorontwikkeling van bestaande 
interventies, met een focus op het verhogen van bewijskracht en versterken van 
implementeerbaarheid.

• Palliaweb als centrale vindplek van onderzoeksresultaten en concrete interventies  ZonMw 
stemt met PZNL af over de opbouw van dit online portaal. Ook levert ZonMw de benodigde 
informatie over de projecten binnen Palliantie aan. 

• Projectresultaten gebundeld onder de aandacht brengen van beroeps- en 
patiëntverenigingen, zodat zij achterban kunnen informeren (afstemming over middel, bijv 
nieuwsbrief, website, scholing, bijeenkomsten). Momenteel is er bijvoorbeeld afstemming met 
V&VN en de KNMG.



Uitgelicht: Het implementatieplan
Voorwaarde voor startende projecten (vanaf ronde 2017): lever een implementatieplan in. Het 
format hiervoor wordt door ZonMw aangeleverd.

Waarom?

Zodat implementatie planmatig aangepakt wordt, op basis van een analyse van de 
doelgroep(en), setting, belemmerende en bevorderende factoren. Het implementatieplan is een 
hulpmiddel hierbij, en biedt een startpunt voor de monitoring van de implementatie door 
ZonMw.

Doel?

Verhogen kans op succesvolle implementatie in project én scheppen van randvoorwaarden 
voor bredere implementatie en borging na afronding project.

En dan?

• Reactie op implementatieplan door implementatiespecialist en programmamanager

• Eén project is gevraagd een nieuw plan in te leveren, anderen zijn gevraagd in het 
voortgangsverslag waar nodig reactie te geven en/of aan te vullen.



Implementatieplan bestaat uit informatie over:
Implementatieteam bevat o.a. een trekker/leider, praktijkexperts, 
implementatiedeskundige, eigenaar, patiëntvertegenwoordiging, zorgverzekeraar, 
beleidsmaker.
Implementatiemodel helpt in het gestructureerd doorlopen van het 
implementatieproces; grofweg heb je procesmodellen, determinanten modellen en 
evaluatiemodellen.
Implementatie uitkomsten  zeggen iets over de (mate van) de daadwerkelijke 
toepassing van de innovatie.

Betrekken van gebruikers  betreft zowel intermediaire- als eindgebruikers.

Belemmerende en bevorderende factoren  Denk aan factoren op het niveau van 1) de 
innovatie, 2) de professionals die ermee moeten gaan werken, 3) de organisatie 
waarbinnen de innovatie wordt geïmplementeerd en 4) de bredere context.

Strategieën aansluitend op de belemmerende en bevorderende factoren worden 
implementatiestrategieën ingezet. Voorbeelden van verschillende typen strategieën worden 
gegeven zodat niet alleen voor informerend en educatieve strategieën wordt gekozen.

Randvoorwaarden voor bredere implementatie en borging denk aan eigenaarschap, 
mogelijkheden tot financiering, benodigde middelen of ondersteuning vanuit de organisatie.



Uitgelicht: Oproep 2018/2019
Twee opeenvolgende en gerelateerde oproepen:

Oproep 1: voor onderzoeksorganisaties (afgesloten)

• Subsidieaanvragen voor doorontwikkeling van bestaande interventies. Betreft 
doorontwikkeling op het gebied van bewijskracht en/of implementeerbaarheid. 

• Om afstemming tussen onderzoekers en praktijk te faciliteren, vond vooraf (door 
vertegenwoordigers uit de Netwerken en het LOCo) een inventarisatie plaats naar de 
behoeften uit de praktijk. 

• Uitgesloten onderwerpen: Onderwijs, ACP/proactieve zorgplanning, transmurale zorg, 
geestelijke verzorging in de eerstelijn, geneesmiddelen. Voor deze onderwerpen is ofwel al 
ruim aandacht in lopende projecten, ofwel deze worden in een later stadium gericht 
opgepakt.

Oproep 2: voor praktijk (eind juni 2019 opengesteld)

• Subsidieaanvragen voor deelname aan onderzoek waarbij aanvragers de te onderzoeken 
interventie in hun praktijk implementeren en zij data t.b.v. het onderzoek aanleveren.

• Men kan deelnemen aan één van de onderzoeksaanvragen die in ronde 1 (onder 
voorwaarde) zijn gehonoreerd.

• Indieners: Een Netwerk Palliatieve Zorg met samenwerkingspartners.



Uitgelicht: Oproep 2018/2019
9 van de 21 onderzoeksaanvragen in oproep 1 zijn (voorwaardelijk) gehonoreerd. 
Deze omvatten de volgende interventies:

‘Gereedschapskist’ met instrumenten voor 
de verstandelijke gehandicaptenzorg

SigMa-methodiek voor lokaal 
verbeteren in verpleeghuizen

De Patient Dignity Question (PDQ) voor 
persoonsgerichte zorg en zingeving

Psychologische interventie ‘Kanker en persoonlijke 
zingeving’ voor mensen met een islamitische achtergrond

Publieksbijeenkomst om bewustwording 
over palliatieve zorg te vergroten

Individueel ZorgPlan (IZP) voor kinderen

Combinatie van de Lastmeter en het PLISSIT 
gespreksmodel (voor bespreekbaar maken van 

vragen over intimiteit en seksualiteit)

Oog voor Naasten en 
Nabestaanden (ON2)

CURA, ondersteuning aan zorgverleners 
bij morele dilemma’s



Afgeronde projecten

• In 2017 en 2018 zijn in totaal 7 projecten afgerond. Zie dia 11 tot en met 17 voor een beschrijving 
van deze projecten.

• Zie ook het overzicht van de producten die de projecten hebben voortgebracht. Denk hierbij aan 
artikelen, handleidingen, trainingen, presentaties etc. Het overzicht bevat ook producten van nog 
lopende projecten, omdat de producten al tijdens de looptijd van de projecten verzameld worden. 



Afgeronde projecten (1): In gesprek over leven en dood. Passende 
palliatieve zorg en ondersteuning voor niet-westerse migranten.
Doel: Zorg beter laten aansluiten bij opvattingen en waarden over passende zorg bij niet-westerse 
migranten. Versterken van eigen regie staat centraal.

Resultaten:

• Films en voorlichting voor migranten en zorgverleners 

• Onderwijs voor professionals over interculturele palliatieve zorg

• Inzicht in opvattingen, waarden, wensen migranten

Verder:

• Pharos heeft op uitnodiging een aanvraag ingediend voor een

Verspreidings- en Implementatieimpuls (VIMP). Doel: organisatie

en borging van voorlichtingsbijeenkomsten voor migranten.

• Verder richt Pharos zich op voorlichting en scholing voor

zorgverleners.

Parel 
winnaar!

Cover van ‘Lessen uit gesprekken over leven en dood.’



Afgeronde projecten (2): ParkinsonSupport; Palliatieve zorg voor 
patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten

Doel: Tijdige markering en het verbeteren van de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en 
hun naasten. 

Resultaten:

• Checklist zorgverleners identificeren palliatieve fase

• Handreiking Palliatieve zorg voor Parkinson

• Verbinding van Parkinsonnetwerken en Netwerken Palliatieve Zorg

Verder: 

• Momenteel loopt vervolgproject “ParkinsonSupport: van A naar

Beter” gericht op bredere toepassing van de  koppeling

tussen de Parkinsonnetwerken en Netwerken Palliatieve

Zorg.

Beeld uit de film ‘Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson’



Afgeronde projecten (3): Deactiveren van ICDs (Implanteerbare 
Cardioverter Defibrillator) in de laatste levensfase

Doel: Inzicht verkrijgen in de besluitvorming over deactivatie van de ICD, hoe vaak tot deactivatie 
wordt overgegaan en wat de impact is van het niet-deactiveren op het stervensproces.

Resultaten:

• Inzicht in besluitvorming en impact (de)activatie

• Voorlichtingsmateriaal besluitvorming ICDs patiënten en naasten

• Aanbevelingen voor evaluatie ICD-richtlijn

Onderzoeker Rik Stoevelaar en Bram Sinnige (STIN)



Afgeronde projecten (4): Palliatieve spoedzorg door de huisarts in 
avond, nacht en weekend

Doel: Onderzoek onder zorgverleners en mantelzorgers gericht op het verbeteren van de kwaliteit van 
de palliatieve spoedzorg in de avond, nacht en weekend (ANW) uren.

Resultaten:

• Inzicht in knelpunten in de palliatieve spoedzorg in de ANW uren

• Advies aan het NHG en INEEN ter verbetering van de palliatieve spoedzorg

Projectleider en huisarts Paul Giessen en onderzoeker Erik Plat



Afgeronde projecten (5): Patiëntenparticipatie bij de projecten van 
Palliantie: structurele aanpak en implementatie in drie consortia 
palliatieve zorg.

Doel: Duurzaam versterken van patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg: in onderwijs, onderzoeks-
en praktijkprojecten

Resultaten:

• Kennisdeling ervaringen (scholing, onderwijs, publicaties)

• Toolkit patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg

• Klankbordgroep tussen projecten en expertisecentra

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg



Afgeronde projecten (6): Op weg naar een systeem om kwaliteit 
van palliatieve zorg inzichtelijk te maken.

Doel:

• Het onderzoeken van mogelijkheden voor koppeling van bestaande databases

• Nagaan op welke manier kwaliteit van zorg in Palliantie onderzoeksprojecten wordt gemeten

• Onderzoeken wat volgens de Nederlandse bevolking belangrijke aspecten van goede palliatieve 
zorg zijn.

Resultaat: Selectie van gegevens die standaard in zorgdossiers van patiënten in de palliatieve fase 
zou moeten worden vastgelegd.

Status: Lopend vervolgproject waarin bestaande gegevens gekoppeld worden en waarin wordt 
toegewerkt naar een passende governancestructuur en toekomstbestendige financiering van het 
informatiesysteem.



Afgeronde projecten (7): Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg 
bij dak- en thuislozen: ontwikkeling en implementatie van 
consultatiefunctie.

Doel: Tijdige en adequate palliatieve zorg voor dak- en thuislozen.

Resultaten:

• Inzicht in de kenmerken en zorgbehoeften van dak- en thuislozen in de laatste levensfase

• Inzicht in de huidige zorg die zij ontvangen en knelpunten die optreden

• Voorstel voor het ontwikkelen en implementeren van verbeterinitiatieven



Onderwijsprojecten in Palliantie

Overkoepelende Project Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O2PZ) 

Krijgt onder andere input van de volgende Palliantie onderwijsprojecten:

o Project Pasameco (gericht op integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van 
alle geneeskunde opleidingen in Nederland) (start 1 juni 2016 – eind 1 juni 2020)
http://www.pasemeco.nl/ : ontwikkeling van toolbox met onderwijs over palliatieve     
zorg

o Project Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs in de basiscurricula 
bachelor en MBO- verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant 
(30 september 2019 eindrapportage)

zie de opgeleverde toolbox van onderwijsmaterialen voor MBO/HBO 
(http://www.edupal.nl/)

http://www.pasemeco.nl/
http://www.edupal.nl/


Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O2PZ) 
uitgelicht
Startdatum: 1 oktober 2018

Deelprojecten:

1. Palliatieve zorg in basiscurricula MBO, HBO en WO (WO +)

2. Framework voor bij –en nascholing

3. Inrichting regionale onderwijsknooppunten

4. Zichtbaarheid en Communicatie



Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O2PZ) 
uitgelicht
Voortgang: 

o Alle werkgroepen zijn ingericht en aan de slag. 

o Vele contacten en verbindingen zijn gelegd met stakeholders uit onderwijs 
en zorg (zoals LOOV, , V&VN, MBO raad, FMS, OCG etc.).

o Onderwijsraamwerk 2.0 wordt ontwikkeld. 

o 4 regionale onderwijsknooppunten geselecteerd.

o Website O2PZ is gebouwd. 

https://www.o2pz.nl/default.aspx


Communicatie: 6x digitale nieuwsbrief

Maand Thema Abonnees

Januari Hoop 2696

Maart COPD 2979

Mei V&V 3119

Juli Dementie 3359

September ACP 3558

November Rouwzorg 3870

(aantal mei 2019: 
4509)



Communicatie: meest gelezen artikel nieuwsbrief

Artikel incl. klikbare titel Aantal lezers Maand

Honoreringen 2017 274 Januari

Kamerbrief link 219 Mei

Parel button 184 Nov

Kwaliteitskader en hoop 168 Januari

Nieuwe oproep 2018 159 Juli

Erik Olsman en hoop 145 Januari

Canon link 125 November

Prioriteitenoverzicht 2017-2018 122 Januari

Presentator
Presentatienotities
Het aantal lezers betekent: hoeveel mensen hebben de moeite genomen om door te klikken om het hele artikel op de website te lezen. 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/15-subsidieaanvragen-gehonoreerd-in-palliantieronde-2017/?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg&utm_content=januari2018&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/11/kamerbrief-over-verbetering-palliatieve-zorg?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg&utm_content=Mei2018&utm_source=nieuwsbrief
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-pharos-project-in-gesprek-over-leven-en-dood/?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg&utm_content=november2018&utm_source=nieuwsbrief
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/zorginnovatie-en-kwaliteit/kwaliteitskader-en-hoop/?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg&utm_content=januari2018&utm_source=nieuwsbrief
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/zorginnovatie-en-kwaliteit/hoopiseenprachtigaanknopingspuntvooreengesprek/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/boekeditie-canon-palliatieve-zorg/?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg&utm_content=november2018&utm_source=nieuwsbrief
http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/overzicht-prioriteiten-2017-2018/?utm_medium=email&utm_campaign=palliatievezorg&utm_content=januari&utm_source=nieuwsbrief


Bezoek op de website in 2018

Alleen op het gedeelte Palliatieve zorg:
Aantal unieke bezoekers op de site: ruim 17.000.
De bezoekers hebben 60.258 pagina’s bekeken en 
blijven gemiddeld 2,19 minuten op de site. 
De pieken in de grafiek zijn de verstuurde digitale 
nieuwsbrieven die verwijzen naar de site.

Presentator
Presentatienotities
Alleen goed te vergelijken als je de gegevens van 2017 er bijhaalt, maar daar zijn geen gegevens van over het hele jaar. Unieke Bezoekers op de pagina: 17.478. Nieuw bezoek: 69 %. Terugkeer bezoek: 31%De pieken geven aan dat het websitebezoek (logisch want je linkt door naar de website) enorm toeneemt door de nieuwsbrief.



Hoe komen de bezoekers op de site?

48,11

18,67

16,27

8,42

8,46

websitebezoek

organisch
email
direct
social
referral

De meeste bezoekers
komen op de site via 
zoekmachines: 48,11 %(organisch)

Ook via de digitale nieuwsbrief
komt veel bezoek: 18,67 %

Direct bezoek: 16,27 %

Referral (verwijzing via andere 
website): 8,46 %

Via social media (twitter, Linked in): 
8,42 %

Presentator
Presentatienotities
Organisch: bijvoorbeeld in google intypen het woord palliantie en dan verschijnt ZonMw bovenaan de resultatenlijst in Google. Dat heet organisch



Meer communicatie

‒ 1 Parel toegekend

‒ 1 digitale publicatie

over de afgeronde projecten

‒ 2 projectleidersbijeenkomsten

‒ 1 artikel in Pal voor U

‒ 1 projectenwaaier

Pharos ontvangt een ZonMw Parel uit handen van minister Hugo de Jonge

De projectenwaaier met verwachte resultaten:
In hardcopy en te downloaden vanaf de website



Voorstel: Symposium 2020

• Doel: Presenteren van de resultaten uit het NPPZ, waaronder Palliantie. 

• Doelgroep: Zorgprofessionals (zorgverleners én bestuurders, onderzoekers, 
beleidsmakers)

• Wat: Voor een overzicht van de Palliantie projecten, zie de projectenwaaier.

• Wanneer: Najaar/eind 2020

• Organisatie: Willen andere partijen mee organiseren?
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