FAQ’s Consortium ‘Septet’ (voor presentaties, websites en nieuwsbrieven)
Wat is een consortium?
Antwoord: Een consortium kun je omschrijven als een werkgemeenschap. Een groep mensen
en/of organisaties werkt samen rondom een thema, in dit geval palliatieve zorg.
Waarom is er een consortium?
Antwoord: Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) is in 2014 gestart door de
overheid. Het NPPZ wil dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang
de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun behoeften.
Voor de uitvoering hiervan is gekozen voor een landelijke structuur. Rondom ieder
academische ziekenhuis is een consortium opgebouwd. De grotere schaal van het
consortium heeft een bestaan naast de kleinere schaal van netwerken palliatieve zorg.
Waarom heet het consortium ‘Septet’?
Antwoord: Septet is Latijn voor zeven, de naam is gekozen omdat er in de grote regio van het
consortium zeven netwerken palliatieve zorg zijn. Septet is ook de naam van een
muziekformatie van zeven muzikanten. In het consortium Septet spelen de zeven
netwerken als het ware een op elkaar afgestemd muziekstuk.
Wie ‘zijn’ het consortium?
Antwoord: De organisatorische basis van het consortium wordt gevormd door de zeven
netwerken palliatieve zorg, het IKNL en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het
Universitair Medisch Centrum Utrecht. Iedereen die betrokken is bij patiënten in de
palliatieve fase, is betrokken bij het consortium. Samen werken we immers aan goede
palliatieve zorg in de regio.
Houdt het consortium zich alleen bezig met onderzoek?
Antwoord: Nee, zeker niet! Het consortium werkt langs drie lijnen: onderwijs, onderzoek en
implementatie van kennis en hulpmiddelen. Een bewuste keuze om aansluiting te houden
met de praktijk.
Wat heb ik aan het consortium?
Antwoord: Het consortium stimuleert onderzoek en onderwijs die bijdragen aan betere
palliatieve zorg, zodanig dat de resultaten hiervan terecht komen bij de patiënt en de
zorverlener. Als het goed is gaat iedereen daar dus zeker iets van merken!
Hoe worden patiënten betrokken bij het consortium?
Antwoord: De belangen van patiënten worden behartigt door de patiënt- en naastenraad.

Welke plaatsen vallen er eigenlijk binnen Septet?
Dat kun je zien op onderstaand kaartje:

Kan ik lid worden van het consortium?
Antwoord: Het consortium werkt met veel mensen samen, maar heeft geen ledenstructuur.
Ieder jaar organiseren we een symposium waarin wij laten zien wat er in de regio gebeurt op
het gebied van de palliatieve zorg. Soms zoeken we mensen die mee willen denken in een
van onze taakgroepen. Via je de nieuwbrief van jouw netwerk palliatieve zorg wordt je op de
hoogte gehouden van de activiteiten van het consortium. Als je ideeën hebt over de
verbetering van palliatieve zorg, dan kun je altijd contact opnemen.
Is de organisatie waar ik werk aangesloten bij het consortium?
Antwoord: Als je organisatie is aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg in jouw regio, dan
is je organisatie ook betrokken bij het consortium. Via de website van het netwerk palliatieve
zorg kun je zien of jouw organisatie daarbij aangesloten is.
En als ik nog meer vragen heb?
Dan kun je contact opnemen met je netwerkcoördinator of je kunt een mailtje sturen aan:
contact@septet.nl.

