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Transmuraal zorgpad palliatieve zorg Oost-Veluwe verkozen tot best practice!
Vorig jaar informeerden we u over de start en het verloop van het nieuwe transmuraal zorgpad
palliatieve zorg regio Oost-Veluwe. Inmiddels is het gekozen als een van de zeven best practices in
Nederland om het kwaliteitskader palliatieve zorg te implementeren (project TAPA$). Een enorme
compliment voor de transmurale werkgroep die dit zorgpad heeft ontwikkeld en geïmplementeerd.
Op dit moment wordt o.a. samengewerkt met de NZa en zorgverzekeraars Nederland aan passende
bekostiging voor de verpleegkundige palliatieve zorg en een specialistisch consult in de eerste lijn.
Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis vragen we een beleidsregel aan bij de NZa.
Toename aantal patiënten
Na (vroegtijdige) markering door de huisarts of medisch specialist van de palliatieve fase wordt een
verpleegkundige palliatieve zorg uit de eerste lijn als vaste begeleider aan de patiënt gekoppeld. De
intensiviteit, frequentie en inhoud van de begeleiding wordt afgestemd op de wensen van de patiënt
en diens naasten. Er is een flinke toename van het aantal patiënten die vanuit het zorgpad worden
begeleid. In 2018 zijn 138 mensen op deze manier begeleid en in 2019 is dat aantal gestegen naar
226 ( aantal jan-aug, geëxtrapoleerd t/m 31 december). Dat komt door meer bekendheid over het
zorgpad en omdat verpleegkundigen in de eerste lijn vaker een markeringsgesprek tussen patiënt en
huisarts initiëren. In onze regio overlijden ongeveer 1250 mensen per jaar na een palliatief traject
(bron CBS) en het sterftecijfer blijft toenemen tot 2050 door dubbele vergrijzing. Met de inzet van een
verpleegkundige palliatieve zorg kunnen we steeds meer mensen uit deze doelgroep ondersteunen.
Positieve ervaringen
Patiënten en naasten geven aan ontzettend tevreden te zijn. Vanwege een vast aanspreekpunt en
omdat de zorg thuis doorloopt als de zorg in het ziekenhuis stopt. Wist u dat u als huisarts ook gebruik
kunt maken van het Transferbureau van Gelre ziekenhuizen? Zie stroomschema.
De resultaten wijzen er voorzichtig op dat met toepassing van dit zorgpad onnodige en door de patiënt
ongewenste medische handelingen en spoedopnames worden voorkomen. Enerzijds doordat
patiënten in het zorgpad eerder aangeven wat ze wel en niet willen en anderzijds doordat
zorgverleners beter met elkaar zijn gaan afstemmen. En dat is de meerwaarde van dit zorgpad, zowel
voor patiënten, naasten als zorgverleners.
Meer informatie
Informatie over het zorgpad en netwerk is te vinden via
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/
De gebieden Oost-Veluwe en Zutphen-Achterhoek zijn op het gebied van palliatieve zorg andere
regio’s. In de regio Zutphen-Achterhoek is een soortgelijk zorgpad in ontwikkeling. Zie ook:
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek
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