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Anderhalvelijns palliatieve zorgcoaching 
in Arnhem en De Liemers 
Grote meerwaarde in de palliatieve zorg

Vaak wordt gedacht dat 
palliatieve zorg gaat over de 
stervensfase. Palliatieve zorg 
begint echter op het moment 
dat iemand te horen krijgt dat 
hij of zij niet meer genezen kan 
worden en uiteindelijk daaraan 
gáát sterven. Op dat moment 
komt er veel op iemand af. 
Waar mensen dan behoefte 
aan hebben is dat er een 
vast aanspreekpunt is, waar 
aandacht is voor continuïteit, 
delen van de juiste kennis/
informatie en eigen regie. Zij 
willen dat het niet alleen gaat 
om het ‘ziek’ zijn en het effect 
dat dit heeft op hun lichaam en 
geest, maar ook over zingeving, 
meedoen, kwaliteit van leven 
en dagelijks functioneren. 
Palliatieve zorg vraagt dan 
ook om specialistische kennis 
en deskundigheid én goede 
samenwerking op meerdere 
vlakken. Daarom is in de 
regio Arnhem en De Liemers 
het project anderhalvelijns 
Palliatieve Zorgcoaching gestart.

Henk-Jan de Winter, projectleider:
“Dit project is een goed voorbeeld van hoe 
verschillende zorgaanbieders rondom deze 
doelgroep elkaar opzoeken en steeds beter 
weten te vinden. Het enthousiasme en de 
energie die we in dit project tegenkomen is 
erg groot. Heel mooi om te zien, hoe mensen 
elkaar kunnen vinden en versterken: wat de een 
wellicht minder heeft of kan, pakt de ander op. 
Dat is ook wel waar het om gaat in deze zorg: 
goed samenwerken, korte lijnen maken, kennis 
en ervaringen delen is onmisbaar.

Het project is gevraagd aan te haken bij het 
landelijke project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve 
Zorg met passende beko$tiging). Eén van de 
onderwerpen van deze samenwerking omvat de 
transmurale bekostiging. Een complex vraagstuk, 
waar we nu ook vanuit het anderhalvelijns 
project gericht met een aantal deskundigen uit 
zorgorganisaties en de zorgverzekeraar naar 
kijken.

Tegelijkertijd wordt nu in de pilot ook onderzoek 
gedaan naar ervaringen van patiënten, 
uitgevoerd door o.a. Zorgbelang Inclusief. Ook 
is onderzoek gedaan naar de ervaringen van 
zorgprofessionals met de nieuwe manier van 
werken. Dit is uitgevoerd door groepen studenten 
(eindopdrachten HBO-V) van de Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Saxion. 
Eén van de vraagstellingen die zij uitzochten 
ging over de ervaringen van huisartsen en 
de betrokken verpleegkundig specialisten. 
Samenwerkingspartners zoals Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Saxion, 
IKNL, Zorgbelang Inclusief, Menzis dragen bij 
aan het meten van de (ervaren) gezondheid van 
patiënten, de kwaliteit van de zorg, kosten en de 
ervaringen van de professional (Quadruple Aim).”

De Palliatieve Zorgcoach (PZ-coach) is een 
verpleegkundig specialist die de patiënt 
ondersteunt en adviseert, ongeacht bij welke 
zorgverlener deze onder behandeling is en 
waar hij of zij verblijft (thuis, het ziekenhuis, 
een verpleeghuis of een hospice). Daarnaast 
heeft deze PZ-coach een belangrijke rol in 
ondersteuning en advisering richting andere 
zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf 
specialistische zorg uit te voeren of juist de 
overwogen keuze te maken dit niet te doen. 
Patiënten en hun naasten zijn positief over de 
inzet van palliatieve zorgcoaches. Zij ervaren 
meer continuïteit van zorg en ondersteuning. 
Ze weten waarvoor en met welke vragen zij 
terecht kunnen bij de zorgcoach. En wellicht 
het belangrijkste, ze hebben het gevoel dat ze 
het heft weer in eigen handen hebben. 

De afgelopen periode is de pilotfase van het 
anderhalvelijns project Palliatieve Zorgcoach 
goed op gang gekomen. Sinds de start van 
de pilot zijn intussen ongeveer 30 patiënten 
in de pilot opgenomen. Professionals - zowel 
verpleegkundig specialisten als huisartsen 
- zijn positief over de inzet van palliatieve 
zorgcoaches en beschouwen hen als grote 
meerwaarde in de palliatieve zorg. Wel 
zien zij ruimte voor verbetering als het 
gaat om verduidelijking van taken, rollen 
en verantwoordelijkheden van palliatieve 
zorgcoaches en de professionals met wie zij 
samenwerken. Daar wordt momenteel verder 
onderzoek naar gedaan.

Adviseur Karin van der Steen is 
verantwoordelijk voor het Informatie-
management: “Met dit project hebben wij 
een significante bijdrage willen leveren 
aan de wensen en behoeften van mensen 
in de laatste fase van hun leven, waarbij 
aandacht is voor kwaliteit van leven en 
sterven in relatie met de veerkracht die 
de patiënt (nog) heeft. Door als adviseur 
aandacht te hebben voor alle aspecten die 
hiervoor van belang zijn (burger centraal, 
informatiemanagement, financiering, 
goed bestuur en nieuwe technologie) is er 
enerzijds integraliteit ontstaan die aansluit 
bij de wensen van de patiënten én alle 
deelnemende partijen. Anderzijds heeft het 
geleid tot voldoende concreetheid zodat 
professionals, organisaties en burgers ook 
daadwerkelijk stappen konden zetten.”

“Het contact met de 
zorgcoach was helder en 
vol empathie. Voor mijn 

vrouw en mij buitengewoon 
waardevol.” 

Anoniem (naaste)
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