
2.1 Verbinden netwerken palliatieve zorg en dementie 
 
Samenwerking Netwerk Hulp bij Dementie Regio Noord-Limburg & Netwerk Palliatieve 
Terminale Zorg Noord-Limburg. 
 
Sinds 2004 is in Noord-Limburg het Netwerk Palliatieve Zorg (NPTZ) operationeel. Er wordt 
samengewerkt tussen verschillende zorgaanbieders en cliëntenorganisaties in de regio om de 
zorg aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun dierbaren zo goed als mogelijk te 
organiseren. 
 
Ketenzorg Hulp bij Dementie is in bovenstaande regio in april 2009 van start gegaan en 
ondersteunt op dit moment ruim 1100 mensen met dementie en ongeveer 3300 
mantelzorgers in de thuissituatie. 
 
Op 19 april 2010 ondertekenden elf zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Limburg de 
raamovereenkomst ‘Ketenzorg Noord-Limburg’ en is een gezamenlijke stuurgroep ketenzorg 
opgericht. Het doel van deze samenwerking is om de bestaande ketenzorg in Noord-Limburg 
te verbeteren en een samenhangend aanbod van zorg en diensten aan cliënten te bieden. Het 
voordeel van een centrale keten is dat men efficiënter gebruik kan maken van elkaars 
expertise. Een van de resultaten in de praktijk is onder andere dat de ketenregisseurs van de 
verschillende ketens iedere twee maanden een gezamenlijk overleg hebben. De praktijk 
wordt besproken. 
 
Diagnose dementie….. 
 Onomkeerbaar ….. 
  Praten over de dood …… 
   Thuis sterven……. 
 
De praktijk: 
Mensen met dementie blijven met de juiste ondersteuning steeds langer thuis wonen. 
Naasten van mensen met dementie willen met behulp van de juiste ondersteuning steeds 
vaker thuis dat hun partner thuis sterft. Vragen over leven en dood worden gesteld aan 
trajectbegeleiders. Vragen die bij hen ook weer veel vragen en spontane 
reacties/handelingen oproepen. Kunnen we inspelen op deze behoeften/vraag en op welke 
manier? De praktijk heeft ons geïnspireerd tot samenwerking met de NPTZ. 
 
Doel: 
Begeleiden, ondersteunen en adviseren vanuit een palliatieve grondhouding. 
 

 
De praktijk inspireert en wij haken aan en ontwikkelen! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersonen: 
Lisette Dickhoff, ketenregisseur Hulp bij dementie, en 
Marian Kessels, netwerkcoördinator palliatieve zorg 


