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Dit document beschrijft de ambitie, het doel en de positionering van Landelijk Overleg Consortia palliatieve zorg;
het overleg tussen de Consortia Palliatieve Zorg, stichting Fibula en Integraal Kankercentrum Nederland.
Inleiding
De consortia hebben als doel de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en diens naasten door
onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk met elkaar te verbinden. In 2015 is het Landelijk Overleg Consortia
palliatieve zorg (LOCo) ingesteld als landelijk afstemmingsoverleg tussen de vertegenwoordigers van de zeven
consortia palliatieve zorg, Fibula en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De acht expertisecentra
palliatieve zorg (EPZ), de netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en IKNL hebben de onderlinge samenwerking
geïntensiveerd ter ondersteuning van de betrokken zorgverleners en organisaties.
Dit document vervangt het voorgaande document van 24 maart 2017. Op geleide van de ontwikkelingen en de
samenwerking in het palliatieve veld is de ambitie van het LOCo aangescherpt en de relatie met de coöperatie
Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON) beschreven.
De ambitie
LOCo ambieert optimalisatie van zorg, onderzoek en onderwijs en verbindt regionale, bovenregionale en
landelijke activiteiten omdat dit een goede basis voor netwerkzorg is. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Nederland [IKNL/Palliactief 2017] is hierbij leidend.
LOCo heeft op basis van deze ambitie een op zichzelf staande agenda en doelstelling; wat betreft het agenderen
van knelpunten in de zorg en de behoefte aan onderzoek wordt de agenda van VWS en ZonMw (Palliantie)
meegenomen en meegewogen.
LOCo is vindbaar, aanspreekbaar en beschikbaar voor (overleg met) andere partijen.
Het delen van informatie, afstemmen van activiteiten en waar mogelijk samenwerken staat centraal.
Praktische uitwerking
•
Het stimuleren en onderhouden van de samenwerking tussen de consortia en het leren van elkaar door:
o Uitwisseling van activiteiten en lopende projecten.
o Uitwisseling van voortschrijdend inzicht bij implementatie van nieuw ontwikkelde producten en
processen met aangetoonde meerwaarde.
o Delen van successen en oplossingen voor knelpunten.
•
Het signaleren van lacunes gerelateerd aan specifieke onderwerpen en specifieke doelgroepen en
afstemmen van oplossingen.
•
Het behartigen van de belangen van de gezamenlijke consortia bij landelijke partijen, zoals VWS en
ZonMw.
De bovengenoemde doelen worden gerealiseerd door -naast het afstemmingsoverleg- vanuit de LOCo leden
actief te communiceren naar hun achterban van regionale netwerken en organisaties zodat de verbinding
landelijk, bovenregionaal en regionaal tussen onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk gestimuleerd wordt en alle
genoemde lagen en partijen kan voeden bij hun activiteiten.
Relatie met PZNL
In april 2018 is de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) opgericht met als doel de organisatie in de
palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op
elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de
patiënt en diens naasten. De huidige leden van PZNL zijn stichting Fibula, IKNL en Stichting PaTz. PZNL neemt
de verantwoordelijkheid op zich om het LOCo te ondersteunen.

Relatie met PALZON
In juni 2018 is stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON) opgericht. Dit is een initiatief van de
acht EPZ en IKNL en heeft als doel ‘het dienen van het algemeen belang door het stimuleren en uitvoeren van
kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg.’
Het samenbrengen van de kennis (kennissynthese) is belangrijk om dat doel te realiseren.
Frequentie
4x per jaar
Deelnemers
Vanuit de consortia nemen per consortium twee personen deel aan het overleg: de voorzitter of diens vervanger
en een collega met overzicht over het consortium. Daarnaast hebben zitting twee vertegenwoordigers van IKNL
en twee vertegenwoordigers van stichting Fibula. Voor een goede dynamiek streven de vertegenwoordigers naar
continuïteit in deelname in het LOCo. De expertisecentra van Amsterdam UMC locatie VUmc en AMC
participeren samen in Consortium Noord-Holland en Flevoland.
De vaste leden zijn:
•
Consortium Ligare (Noordoost Nederland)
•
Consortium PalZo (Zuidoost Nederland)
•
Consortium Limburg en Zuidoost Brabant
•
Consortium Zuidwest Nederland
•
Consortium Propallia (Noord Zuid Holland)
•
Consortium Noord-Holland en Flevoland
•
Consortium Septet (Midden Nederland)
•
Integraal Kankercentrum Nederland
•
Stichting Fibula
Vanwege de communicatie en de website neemt Agora deel aan het overleg.
https://nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/
De samenstelling wordt op basis van de ambitie in 2020 heroverwogen, zodat in het overleg een goede
vertegenwoordiging is van zorg, onderzoek en onderwijs.

Dit document wordt uiterlijk 2024 herzien.
Vastgesteld in LOCo op 14 juni 2019.

