
 

3 maart 2014  
Start derde subsidieronde 
Verbeterprogramma Palliatieve Zorg  
 
Van 3 maart tot 24 april 2014 kunnen zorgaanbieders die samen werken 
met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg, een 
subsidieaanvraag indienen bij ZonMw. Subsidie is beschikbaar voor 
projecten die een geselecteerd ‘Goed Voorbeeld’ implementeren in de 
eigen organisatie. 
 
Het Verbeterprogramma Palliatieve zorg stimuleert en ondersteunt 
zorgaanbieders om bestaande kennis en inzichten in de praktijk toe te 
passen en zo de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. Zodat 
bijvoorbeeld meer patiënten kunnen sterven op de plek van hun voorkeur of 
meer regie ervaren over hun zorg. Een onafhankelijke commissie van 
experts vanuit zorg en onderzoek heeft hiervoor een aantal goede 
voorbeelden geselecteerd die navolging verdienen. Dit zijn methodieken en 
inzichten die in de loop der jaren zijn ontwikkeld en hun nut in de praktijk 
hebben bewezen. 
 
Voorlopige planning derde subsidieronde 
 
Maandag 3 maart 2014: openstelling 3de subsidieronde 
Donderdag 24 april 2014: deadline indienen projectvoorstel via ProjectNet 
Juni 2014: bericht honorering of afwijzing 
September 2014: uiterlijke startdatum gehonoreerde projecten 
September 2015: uiterlijke afronding projecten  
 

     
Meedoen? 
 
Meer informatie over de criteria en de manier waarop u een voorstel kunt 
indienen vindt u op: www.zonmw.nl/verbeterprogrammapalliatievezorg.nl 
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Verbeterprogramma Palliatieve Zorg 

Het verbeteren van de palliatieve zorg door bestaande 

kennis en inzichten in de praktijk toe te passen; dat is 

waar het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg voor 

staat. Hiervoor is een aantal ‘Goede Voorbeelden’ 

geselecteerd, die hun nut in de praktijk hebben 

bewezen en navolging verdienen. Zorgaanbieders die 

verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg 

kunnen subsidie aanvragen om een Goed Voorbeeld 

toe te passen in hun eigen organisatie. 

 

 

ZonMw stimuleert 

gezondheidsonderzoek en 

zorginnovatie 

 

Laan van Nieuw Oost-Indië 334 

2593 CE Den Haag 

Postbus 93245 

2509 AE Den Haag 

Telefoon 070 349 51 11 

Fax 070 349 51 00 

info@zonmw.nl 

www.zonmw.nl 

 

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. 

 

http://www.zonmw.nl/verbeterprogrammapalliatievezorg.nl


 

Voor de derde subsidieronde van het Verbeterprogramma Palliatieve 
zorg zijn de volgende Goede voorbeelden beschikbaar 

 
Besluitvorming in de palliatieve fase (palliatief redeneren) - Lespakketten voor medewerkers en 
implementatiebegeleiders om goede besluitvorming te realiseren. 
 
Implementatie richtlijn palliatieve sedatie - Handvatten om de richtlijn in de praktijk toe te passen en de 
samenwerking rondom palliatieve sedatie in de 1e lijn vorm te geven. 
 
De Informare - De Informare biedt op maat alle benodigde informatie waardoor patiënten  en hun naasten overzicht en 
regie krijgen over de palliatieve zorg. 
 
Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg - Scholing en training die zorgverleners helpt om beter in gesprek te 
gaan met mantelzorgers en hen te ondersteunen bij de zorg die zij thuis verlenen. 
 
Zorgpad Stervensfase - Een instrument voor behandelteams om goede palliatieve zorg in de laatste dagen van het 
leven te bieden. Het is een zorgdossier, checklist en een evaluatie-instrument in één. 
 
Palliatieve Thuiszorg (PaTZ) – Een zorgketenproject  voor betere samenwerking tussen huisartsen en 
wijkverpleegkundigen bij patiënten in de palliatieve thuiszorg.  
 
Signalering door verzorgenden - Een stappenplan dat verzorgenden ondersteunt bij het signaleren en monitoren van 
klachten en verschijnselen en deze bespreekbaar maakt. 
 
Inspiratiecyclus STEM (Sterven op je Eigen Manier) - Deskundigheidsbevordering en bewustwording voor 
zorgprofessionals en leidinggevenden in de palliatieve zorg.  De leergang stelt zorgverleners in staat om met inzet van 
de eigen normen en waarden cliënten te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad. 
 
Proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg - Training en handvatten voor huisartsen om hen te helpen om als 
coördinator tot een proactieve palliatieve zorgplanning te komen. Een product is een handzame indicatorenkaart, die 
helpt bij het identificeren van palliatieve patienten. 
 
Zorgconsulent Palliatieve Zorg – Training voor verpleegkundigen (4/5) tot Zorgconsulent Palliatieve zorg binnen 
zorginstellingen voor chronisch zieken, ouderen, VG-zorg en GGz. Zorgconsulenten worden deels vrijgemaakt uit hun 
reguliere werk voor nieuwe taken die zorgorganisaties helpen om de palliatieve zorg te verbeteren. 
 
Starten met Buddyzorg – Ondersteuning voor organisaties die willen starten met buddyzorg. Buddy’s zijn opgeleide 
vrijwilligers die praktische, sociale en emotionele ondersteuning kunnen verlenen aan mensen als aanvulling op 
bestaande zorg in de eigen thuissituatie. 
 
KEK programma voor vrijwilligers hospice zorg – Kennis- en kundeprogramma voor vrijwilligers van (high care) 
hospices. Een onderdeel is gericht op nieuwe vrijwilligers met als kenmerken (zelf)selectie en gestuurde pre-klinische 
voorbereiden. Het tweede is gericht op werkende vrijwilligers en gaat over (zelf)evaluatie en jaarlijkse continuïteit en 
opfris training. 
 
GEPLUSD traject Gezamenlijk  Eerder Plannen en Leren met het Utrecht Symptoom Dagboek – 
Scholingsprogramma voor organisaties die anticiperende- en patiëntgerichte palliatieve zorg willen verlenen met behulp 
van het Utrecht Symtoom Dagboek. 
 
Palliatieve zorg en dementiezorg: een logische verbinding – Een handreiking voor ketens dementie en netwerken 
palliatieve zorg die een verbinding willen maken en daarmee de palliatieve zorg voor mensen met dementie verbeteren.  
 
 

Meer informatie over deze Goede Voorbeelden vindt u op: www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl.  
 

 

http://www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl/

