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‘De dans der instituties’ 
Over de transitie in de palliatieve zorg 

Door Ad Standaart 
 
De stelling dat voor palliatieve zorg een transitie nodig is, vindt steeds meer gehoor. 
Velen zullen zich daar iets bij kunnen voorstellen, maar wat is dat eigenlijk, een 
transitie? En is daar wel sprake van in de palliatieve zorg? In dit artikel worden de 
ontwikkelingen in de palliatieve zorg met een transitiebril bekeken en worden daar 
een aantal lessen uit getrokken.    
 
 
Wat is er gaande in de palliatieve zorg?   
 
Er bestaat al vele jaren een beweging gericht op de verbetering van de palliatieve 
zorg. Een internationale beweging die gedragen wordt door mensen uit de 
zorgverlening: verpleegkundigen, artsen en onderzoekers uit de thuiszorg, 
hospices, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen. De zorg in de laatste 
levensfase moet beter worden, stellen zij. Veel mensen overlijden niet waar ze 
willen en ondergaan nog te lang behandelingen die de kwaliteit van leven niet 
verbeteren, maar verslechteren. Patiënten krijgen in de palliatieve fase bovendien 
niet de kwaliteit van zorg die mogelijk is en worden nog te vaak verplaatst.  
De zorg voor palliatieve patiënten wordt in de praktijk vooral door reguliere 
zorgverleners uitgevoerd, door artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Vaak 
zijn deze onervaren en onvoldoende op de hoogte van de palliatieve kennis die 
beschikbaar is. ‘Onbekende onbekwaamheid’ komt veel voor.  
 
 
Wat is de aard van de verandering die nodig is?  
 
Hoe bereiken we dat de zorg voor palliatieve patiënten beter wordt? Het blijkt  
cruciaal te zijn dat er beter geanticipeerd wordt op de laatste fase van het leven. In 
die fase zijn wij vaak in handen van een zorgsysteem dat geprogrammeerd is op 
behandeling. En in de meeste gevallen is er tegen die tijd ook sprake van meerdere 
behandelaars die ons moeten helpen met onze diabetes, hart- en vaat ziekte, 
problemen met het bewegingsapparaat of de beheersing van onze kankers. En in 
die laatste levensfase moeten deze behandelingen in evenwicht blijven met de 
levenskwaliteit die ons nog rest. En  daar blijkt ons zorgsysteem niet zo goed in.  
 
De verklaring hiervoor lijkt te liggen in de omstandigheid dat het zorgsysteem het 
resultaat is van een steeds verdergaand proces van specialisatie en 
functiedifferentiatie. De voortschrijdende kennis over ons lichaam leidt er toe dat 
er steeds meer specialisten zijn die, zoals  de volksmond zegt: ‘steeds meer weten 
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over steeds minder’. Die specialistische kennis gaat ten koste van het overzicht, het 
geheel. En in de palliatieve fase gaat dat om de levenskwaliteit van de palliatieve 
patiënt. De vraag is nu hoe we ons zorgsysteem zo kunnen toerusten dat er een 
evenwichtiger afweging plaatsvindt bij de behandelopties in de laatste levensfase. 
 
Oplossingsrichting 
Een mogelijke oplossing voor de onevenwichtigheid is om ervoor te zorgen dat er 
in het systeem een positie bestaat die het holistische patiëntenbelang 
vertegenwoordigt. Primair moet dat natuurlijk de patiënt zelf zijn, die moet 
kunnen overwegen of hij nog een behandeling wil. Maar hier zit een belangrijke 
beperking, want de relatie patiënt - specialist is zelden symmetrisch. De patiënt is 
vaak angstig en kwetsbaar, kan zijn kwalen en behandelingsmogelijkheden niet 
overzien en is bij voorbaat geïmponeerd door de grootschalige medische 
zorgvoorzieningen, waar zijn lot van lijkt af te hangen. 
Bovendien bestaat er een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de medische 
wetenschap. We leven in een cultuur waarin we het besef van de grenzen van het 
leven graag laten overschaduwen door het geloof in de medische wetenschap. 
Onder dit gesternte is de neiging dan ook groter het laatst mogelijke te proberen, 
dan dat er tijdig aan een evenwichtige afweging van de mogelijkheden en  lasten 
van een behandeling wordt toegekomen.  
 
De rol van de huisarts 
In dit klimaat wordt ook een andere mogelijke speler uit positie gebracht: de 
huisarts. Traditioneel is de huisarts bij uitstek de generalistische medicus die naast 
de patiënt staat en meeweegt of specialistische behandeling gewenst en 
proportioneel is. In de palliatieve fase zou hij dan ook bij uitstek de partner kunnen 
zijn die de patiënt helpt.  
De huisartsenzorg is echter ingrijpend aan het veranderen en dat geldt ook voor de 
relatie tussen arts en zijn patiënt. De huisarts is steeds minder de 
vertrouwenspersoon aan wie de dilemma’s in de laatste levensfase worden 
toevertrouwd. Eerder wordt hij gezien als een medicus met een lagere status die 
moet worden gepasseerd om de beste mogelijke zorg te krijgen. De verzakelijking 
in het zorgsysteem heeft onvoorziene effecten gehad: er is consumentisme 
ontstaan dat ook zijn invloed heeft op de palliatieve fase.  
 
Perspectief: multidisciplinaire netwerkzorg 
Palliatieve zorg gaat over de grenzen van de zorg en in belangrijke mate ook over 
multidisciplinaire zorg en samenwerking. In de palliatieve fase gaat het om 
levenskwaliteit en om een waardig levenseinde en daarvoor zijn de naasten, de 
verzorging, verpleging en psychosociale en spirituele aspecten belangrijk. De 
kwaliteit van het leven van de patiënt en zijn directe omgeving moeten voorop 
staan en behandelingen moeten dit vooral mogelijk maken. Vaak wordt dan ook 
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gezegd dat palliatieve zorg netwerkzorg dient te zijn onder regie van de patiënt en 
zijn naasten.  
De hiervoor vereiste samenwerking is in het huidig zorgsysteem echter geen 
vanzelfsprekendheid. Het is zeker zo dat de zorg een hoge mate van samenwerking 
kent met een hoge organisatiegraad. Aan de andere kant heeft de samenwerking 
een sterk functionele gerichtheid en die vanuit een patiënten perspectief, vele 
‘dode hoeken’ heeft.  
 
Bij palliatieve zorg gaat het vaak over contacten die kwetsbaar zijn en waar relatief 
snel veel ruis optreedt. Zo is bekend dat de eerste en tweede lijnszorg verschillende 
werelden zijn die in de praktijk steeds moeilijk te verbinden blijken te zijn. Voor de 
palliatieve zorg is die relatie cruciaal. Voor de patiënt blijkt vaak  in het ziekenhuis 
dat er geen behandeling meer mogelijk is en dat hij palliatief is. In de meeste 
gevallen betekent dat palliatieve zorg thuis geregeld moet worden, waar de 
huisarts en thuiszorg de belangrijkste uitvoerders zijn. Het is bekend dat fouten in 
deze uiterst moeilijke fase, vaak samenhangen met het niet goed of  niet tijdig 
geïnformeerd zijn van de eerste lijn. De kwaliteit van palliatieve zorg is dus mede 
afhankelijk van de kwaliteit van de overdracht naar de eerste lijn.              
 
Kwaliteit palliatieve zorg 
Palliatieve zorg wordt vooral door niet-palliatief gespecialiseerde, reguliere 
zorgverleners uitgevoerd. Daarom moet specialistische, palliatieve kennis 
beschikbaar zijn. Reguliere zorgverleners zien jaarlijks onvoldoende palliatieve 
patiënten om de ervaring op te doen die nodig is om te kunnen voldoen aan de 
professionele kwaliteitsstandaarden voor palliatieve zorg. Die eisen liggen op 
medisch-technisch vlak, maar ook op het vlak van de vaardigheden die nodig zijn 
bij het omgaan met patiënten en hun naasten. Zorgverleners zijn vaak niet op de 
hoogte van deze standaarden en baseren hun beoordeling dus op hun eigen 
praktijkervaring. Dit leidt tot onbekende onbekwaamheid.   
 
 
Palliatieve zorg in transitie 
 
De zorg voor palliatieve patiënten stelt nieuwe eisen aan het huidige zorgsysteem. 
Niet alleen wordt een beroep gedaan op de competenties en  samenwerking tussen 
verschillende disciplines; palliatieve zorg stelt ook fundamentele vragen over de 
grenzen van de zorg. Hoe zorgen we ervoor dat een tijdige en evenwichtige 
afweging van behandelingsmogelijkheden met de kwaliteit van leven plaatsvindt in 
een omgeving die institutioneel op behandeling geprogrammeerd staat? En  hoe 
doen we dat in een cultureel klimaat waarin het levenseinde moeilijk bespreekbaar 
is en we te lang lijken vast te houden aan het geloof in de mogelijkheden van de 
medische zorg?  
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Palliatieve zorg vergt dus verandering van de zorg, van de grenzen aan de zorg, van 
de positie van de patiënt en de mantelzorg, van de kwaliteit van 
(multidisciplinaire) zorgverlening, van de organisatie van de zorg door de eerste en 
tweede lijn heen en van het culturele klimaat rond het levenseinde. Een 
ingrijpende verandering op zoveel dimensies mag een transitie genoemd worden. 
De vraag is dan wat valt er te leren van deze vaststelling?             

Transitie wordt omschreven als: ‘..een structurele verandering die het resultaat is 
van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied 
van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu’1. 
Volgens DRIFT (‘Dutch Research Institute For Transitions’, EUR) zijn transities ‘: 
…radical, structural changes in societal (sub)systems. These are shifts between 
equilibrium states of societal systems..’. Volgens Jan Rotmans van DRIFT ontstaan 
transities in het eeuwige spanningsveld tussen mensen en systemen die elkaar 
versterken maar ook gevangen houden’2.  

Transities worden dus gedefinieerd als grote verschuivingen op meerdere 
maatschappelijke gebieden die uiteindelijk leiden tot een staat van nieuw 
evenwicht. Voor de palliatieve zorg geldt dat veranderingen plaats moeten vinden 
op de volgende niveaus: 

1. Zorginhoudelijk 
Zorginhoudelijk gaat het om de ontwikkeling en positionering van 
een vakgebied. Ontwikkeling en verspreiding van kennis door 
onderzoek en onderwijs voor gespecialiseerde, palliatieve 
zorgverleners en voor alle behandelaars van de patiënt in de 
palliatieve fase. Palliatieve kennis moet zichtbaar en beschikbaar 
zijn. 

2. Organisatorisch 
Palliatieve zorg is netwerkzorg en vraagt om het ontwikkelen en 
verbeteren van samenwerking rond palliatieve patiënten, zoals 
tussen de eerste en de tweede lijn, tussen de betrokken medische en 
niet-medische disciplines, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze 
verbindingen vragen verandering van werkwijzen van de 
betrokkenen en het tot stand brengen van nieuwe 
samenwerkingsafspraken. 

3. Cultureel 
Palliatieve zorg raakt onze gezamenlijke opvattingen over de grenzen 

                                                 
1 Definitie Wikipedia 
2 Rotmans. J. In het oog van de orkaan. Nederland in transitie. Aeneas te Boxtel. 2012. 
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van het leven en over de mogelijkheden van medische behandeling. 
Dit geldt voor het publiek, de patiënt en zijn naasten, maar zeker ook 
voor de behandelaars zelf. Een transitie die ruimte moet maken voor 
goede palliatieve zorg, kan dan ook niet zonder een 
publieksprogramma dat algemene voorlichting geeft en informatie 
verstrekt over de ontwikkelingen rond de palliatieve zorg      
    

Hoe werkt een transitie? 
 
Volgens DRIFT komt een transitie tot stand door initiatieven die in eerste instantie 
vanuit een niche komen. Kenmerk van een transitie is dat die de bestaande 
verhoudingen moet wijzigen en daarom vanzelfsprekend een tegenkracht vergt. Er 
is dus altijd sprake van een beweging die vanuit de niche de bestaande instituties 
probeert te veranderen. Een transitie vraagt een nieuw evenwicht en elk systeem 
verzet zich daar van nature tegen.  
Kenmerk van een tegenbeweging is dat die gedreven wordt door initiatiefnemers 
die zich door de grenzen van de bestaande instituties heen verbinden op hun 
missie. Zij hebben vanuit verschillende posities zicht op de tekorten van het 
bestaande systeem en verenigen zich om daar verandering in aan te brengen.  
De transitie verloopt vervolgens in een chronologie waarbij de niche spelers 
langzamerhand aan kracht winnen, totdat het verzet van het bestaande systeem 
gebroken is en het zich aanpast naar een nieuw evenwicht. 
 
 
Hoe verloopt de transitie in de palliatieve zorg? 
 
De hiervoor beschreven gang van zaken is herkenbaar in de palliatieve zorg. Er 
bestaat een beweging met verschillende netwerken die zijn samengesteld uit 
deelnemers die afkomstig zijn uit de verschillende organisaties. Artsen, 
verpleegkundigen, maar ook lijn- en staffunctionarissen uit Hospices, palliatieve 
units in verpleeghuizen, Universitaire Medische Centra (UMC) en 
ondersteuningsorganisaties, beijveren zich al jaren voor betere palliatieve zorg.  
 
Begin 2000 besloot de Minister VWS palliatieve netwerken te financieren om 
ervoor te zorgen dat er in 66 onderscheiden werkgebieden samengewerkt wordt 
aan betere palliatieve zorg. Er werden netwerkcoördinatoren aangesteld en de 
Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC, later: IKNL) kreeg een structureel 
budget voor de ondersteuning van deze netwerken en voor consultatie op het 
terrein van palliatieve zorg.   
 
Stagnatie 
Rond 2010 lijkt de ingezette ontwikkeling te stagneren. Er is twijfel over de 
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effectiviteit van de inzet van palliatieve netwerken en landelijk lijken de betrokken 
organisaties in toenemende mate verdeeld te zijn over de inzet van de gelden die 
beschikbaar zijn voor de verbetering van de palliatieve zorg. VWS laat een tweetal 
onderzoeken doen: één naar het functioneren van de palliatieve netwerken3 en één 
naar het functioneren van de landelijke organisaties4. Door een aantal 
initiatiefnemers uit het veld wordt een voorstel gedaan voor het invoeren van 
multidisciplinaire begeleidingsteams (MBT’s) naar Belgisch voorbeeld5. De 
opstellers van dit voorstel vormen een initiatiefgroep: de stuurgroep ‘Onderzoek en 
ontwikkeling palliatieve netwerken’. Met steun van een aantal fondsen laten zij 
onderzoek doen naar netwerkeffectiviteit waarover in oktober 2011 een rapport6 
wordt gepresenteerd.  
 
Tegelijkertijd maken de Integrale kankercentra (op één na) een fusieproces door en 
vormen het IKNL (Integrale Kankercentra Nederland). Met deze fusie vindt er 
concentratie plaats van de palliatieve consultatie en wordt de dienstverlening aan 
de palliatieve netwerken verminderd.  
 
De Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) start in 2010 een project gericht op 
palliatieve zorg: het PAZO project. In 2011 gaat een projectteam voor de tweede fase 
van dit project aan de slag en presenteert een landelijk initiatief. In korte tijd wordt 
brede, landelijke steun verworven voor het plan om een Nationaal Programma 
Palliatieve Zorg te starten dat regionaal door expertisecentra van de 8 UMC’s 
getrokken wordt. Oktober 2012 verschijnt een publieksversie van het rapport7 die 
toch weer omstreden blijkt. Vooral de voorstellen die de positie van de landelijke 
organisaties in het bestuur van het Nationaal Programma in het veld betreffen, 
leveren kritiek op.  
   
 
Waarom stagneert de transitie in de palliatieve zorg? 
 
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat er veel goed gaat in de Nederlandse 
palliatieve zorg. Er is wel degelijk sprake van ontwikkeling: de palliatieve zorg  
staat onmiskenbaar in toenemende mate op de agenda. Dat is vast te stellen bij de 
betrokken disciplines in het veld, dat blijkt uit de toenemende hoeveelheid 
congressen en publicaties en dat blijkt uit het feit dat het Kabinetsakkoord van 
2012 voorziet in 10 miljoen extra middelen voor de palliatieve zorg. En dat is 

                                                 
3 BMC. Functionele analyse netwerken palliatieve zorg. 2010 
4 TNO Afstemming van taken in de palliatieve zorg. 2009 
5. Jansen W.J.J, Koningswoud, J., Schreuder, H. Een nationaal model voor de palliatieve zorg 
in Nederland. 21 juli 2009.   
6 Bureau Obelon, EUR/iBMG. Op weg naar palliatieve netwerkzorg. 2011 
7 NFU. Naar acht expertisecentra en een Nationaal Programma Palliatieve Zorg. 2012 
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bijzonder in een tijd van ingrijpende bezuinigingen op de gezondheidszorg.  
 
Het probleem lijkt dan ook niet te zijn dat de noodzaak van betere zorg voor 
mensen in de palliatieve fase niet gezien wordt. Het draagvlak groeit 
waarneembaar en palliatieve zorg heeft de wind mee. De maatschappelijke 
discussie over overbehandeling en de druk van de onbeheersbare kostengroei in de 
zorg werken daaraan mee. Maatregelen die uitgaan van het beginsel dat zorg 
dichtbij huis moet worden opgebouwd vanuit de mantelzorg, lokale 
zorgvoorzieningen en aansluitend professionele voorzieningen (‘buurtgerichte 
zorg’), sluiten eveneens goed aan op de uitgangspunten van palliatieve zorg8. 
 
Het probleem blijkt dan ook niet een: wat – vraag, maar vooral: een hoe – vraag. 
Niet de richting, maar de wijze waarop deze bereikt moet worden, daar stagneert 
het. De constatering dat de discussies zich met name landelijk afspelen tussen de 
betrokken organisaties in het palliatieve veld, sluit hier op aan. Er is landelijk debat 
over de inzet van beschikbare middelen voor de palliatieve zorg en dat debat 
belemmert een coherente regie van de transitie in de palliatieve zorg.     
 
Discussies 
 

1. Inzet en verdeling van de middelen voor de ontwikkeling van palliatieve 
zorg 
Wat de Nederlandse palliatieve zorg betreft blijkt een factor van belang 
te zijn dat de waardering van betrokkenen over 10 jaar inzet van 
collectieve middelen sterk is gaan divergeren. De betrokken organisaties 
beoordelen de resultaten van de afgelopen 10 jaar zeer verschillend.  
 
Er is kritiek op de wijze waarop VWS haar subsidie voor de ontwikkeling 
van de palliatieve zorg besteed. Een groot deel van het geld gaat naar 
Integrale Kankercentra (IKC’s) die in 2011 fuseerden tot het kennis- en 
kwaliteitsinstituut, het IKNL. Dit instituut organiseert hiervoor de 
palliatieve consultatie en ondersteunt de palliatieve netwerken. Over 
beide activiteiten bestaat kritiek in het veld. Met het fusietraject waaruit 
het IKNL werd gevormd, zwol de kritiek aan. Door de fusie werd de 
regionale aanwezigheid van IKC’s afgebouwd, waardoor de 
dienstverlening veranderde. De nadruk kwam te liggen op de levering 
van diensten en producten op een landelijke schaal. De consultatieteams 
van het IKNL werden op grotere afstand van het veld geplaatst en de 
ondersteuning van de palliatieve netwerken werd sterk verminderd. 
Uit een oogpunt van transitie was dit een ingrijpende verandering. De 

                                                 
8 VWS. Kamerbrief over zorg en ondersteuning aan huis. 2012 
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palliatieve consultatie werd – zoals blijkt uit de cijfers9 - minder 
toegankelijk. De ondersteuning van palliatieve netwerken schoot ernstig 
tekort. Zo werd een groot deel van de door VWS voor de ontwikkeling 
van palliatieve zorg bestemde middelen niet meer direct aan transitie 
besteed. 
 

2. De inrichting van een landelijke ondersteuningsstructuur voor de 
palliatieve zorg 
De discussies in het palliatieve veld worden door VWS vooral als 
domeinstrijd opgevat. Na opdracht te hebben verleend voor een aantal 
onderzoeken naar de stand van zaken stelt ze dan ook een adviseur aan 
om een landelijke ondersteuningsstructuur te ontwerpen en de 
discussies te beslechten10. Dat is tot op heden nog niet gelukt.   

 
3. Centralisatie van de palliatieve consultatie                                

Het centraliseren van de palliatieve consultatie van het IKNL is 
omstreden. Het vermindert de toegankelijkheid van palliatieve kennis 
voor zorgverleners. Consultatie heeft immers belangrijke aspecten van 
dienstverlening. En dienstverlening staat of valt met een relatie, die 
bekendheid en nabijheid veronderstelt. 
Het voorstel voor multidisciplinaire begeleidingsteams (MBT’s)11 uit 
2009 gaat juist uit van de noodzaak van nabijheid. Multidisciplinaire, 
palliatieve kennis moet lokaal aanwezig zijn. Ook de voorstellen van de 
NFU12 richten zich op lokale ontwikkeling : de 8 UMC’s moeten samen 
met lokale netwerken de ontwikkeling van palliatieve zorg op zich 
nemen. 
 
In 2013 wijzigt het IKNL haar koers. Ze start in 2012 het project 
‘Modernisering consultatie palliatieve zorg’ waarover begin 2013 wordt 
gerapporteerd13. Aan de hand van verschillende werkconferenties komt 
men tot de conclusie dat de aanwezigheid in de lokale ketens wel 
degelijk van belang is en dat er een ‘gelaagdheid’ in de consultatie nodig 
is. Samenwerking met palliatieve netwerken, blijkt nu wel essentieel.  
Een belangrijke koerswijziging, maar het is te begrijpen dat deze voor de 
initiatiefnemers van het voorstel voor multidisciplinaire 
begeleidingsteams (MBT) uit 2009, gemengde gevoelens oproept.    

                                                 
9 IKNL. Eindrapportage modernisering Consultatie Palliatieve zorg. 2013 
10 Blijham, G.H., Voorstel ondersteuningsstructuur palliatieve zorg in Nederland. 2011 
11 Jansen W.J.J, Koningswoud, J., Schreuder, H. Een nationaal model voor de palliatieve zorg 
in Nederland. 21 juli 2009. 
12 NFU. Naar acht expertisecentra en een Nationaal Programma Palliatieve Zorg. 2012 
13 IKNL. Eindrapportage modernisering Consultatie Palliatieve zorg. 2013 
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4. Ondersteuning palliatieve netwerken 

De afbouw van de ondersteuning van netwerken door het IKNL is 
opmerkelijk en roept eveneens kritiek op. Het functioneren van 
palliatieve netwerken vraagt immers juist veel aandacht: in onderzoeken 
uit 2010 en 2011 werd vastgesteld dat palliatieve netwerken zich te divers 
ontwikkeld hebben en vaak richting en ondersteuning missen om 
effectief te kunnen zijn. Stevige constateringen die vrij algemeen 
gedeeld worden door de netwerkcoördinatoren zelf. Zij willen werken 
aan convergentie, zodat in elk werkgebied in hoofdlijn duidelijk is wat 
men van netwerken kan verwachten. De mogelijkheden hiervoor zijn tot 
dusverre onvoldoende geboden. 
 

5. NFU voorstel voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg 
De NFU ziet wel het belang van palliatieve netwerken voor de 
verbetering van de palliatieve zorg. Zij pleit dan ook voor de vorming 
van consortia van UMC expertisecentra met de hen omringende 
netwerken.  
De NFU kon draagvlak opbouwen om reden van haar positie op het 
kruispunt van zorg, onderwijs en onderzoek. Bovendien is de NFU niet 
belast met het wantrouwen die uit de jarenlange discussies 
voortkwamen. Toen het IKNL echter een bestuurlijke positie in het 
programma bleek te krijgen, kwam het draagvlak voor het NFU voorstel 
onder druk te staan. De centrumpositie voor de uitvoering van het 
programma werd hierdoor ondergraven en het voorstel raakte verstrikt 
in de landelijke discussies. Een kans om – in termen van transitie - een 
positie te creëren die de bestaande belangen ten bate van de palliatieve 
zorg kan doorbreken, dreigt verloren te gaan. 

 
 
Transitie of de dans der instituties 
 
Het huidige beeld is gemengd, zo blijkt. Enerzijds staat de palliatieve zorg  in 
Nederland op de agenda en vinden er duidelijke verbeteringen in het veld plaats. 
Anderzijds lijkt er stagnatie op te treden vooral door de onenigheid tussen de 
landelijke organisaties. Uit een oogpunt van transitie gaat dit vooral over een 
positiekwestie: hoe worden middelen ingezet voor een transitie die per definitie 
organisatie overstijgend dient te zijn? 
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Iedere organisatie zingt zoals het gebekt is 
De stagnatie is niet zozeer het gevolg van kwade wil, maar – in de geest van 
Mintzberg14 - van krachtenvelden die samenhangen met de institutionele posities. 
Organisaties brengen positiebepaalde krachten met zich mee: iedere organisatie 
zingt zoals het gebekt is. 
   
Zo is het voorspelbaar dat het IKNL haar rol in de palliatieve zorg invult zoals het 
een ‘Kennis- en kwaliteitsinstituut’ betaamt. Het IKNL is geaard als een 
staforganisatie die kennis reproduceert in protocollen en richtlijnen. Dat is dan ook 
haar natuurlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg: een 
belangrijke rol, maar niet de rol die vormgeeft aan de transitie waarover wij hier 
spreken. Transitie vraagt immers niet alleen de verspreiding van bestaande kennis, 
maar ook interventies in de bestaande cultuur en daadwerkelijke verbetering van 
ketens en zorgarrangementen. 
 
Evenzeer voorspelbaar is de neiging van de NFU om het primaat bij onderzoek te 
leggen. Kennisontwikkeling is de primaire drijfveer van universitaire centra en 
onderzoeksmogelijkheden domineren dan ook de betrokkenheid bij de palliatieve 
zorg. Voor de transitiedoelstelling van een Nationaal Programma palliatieve zorg is 
echter meer nodig: initiatief, de opbouw van samenwerking met palliatieve 
netwerken en het vermogen om de opgebouwde expertise ook daadwerkelijk om te 
zetten in betere palliatieve zorgverlening. 
 
De 66 palliatieve netwerken en hun coördinatoren bieden potentieel lokale 
platforms om transities uit te voeren. De positie van netwerken is echter zelden 
sterk genoeg: ze kunnen niet meer realiseren dan wat de verhoudingen binnen het 
netwerk toestaan. Ze zijn zelden voldoende toegerust om de zwaktes in de zorg in 
kaart te brengen en steun te verwerven voor een programmatische aanpak. De 
noodzaak om hun positie te versterken wordt nog onvoldoende gezien, getuige ook 
de tevergeefse aanvragen voor financiële steun van Fibula, de landelijke vereniging 
van netwerken die werd opgericht om de netwerken een positie te geven in het 
landelijk debat. 
 
De landelijke ondersteuningsorganisatie Agora geeft vaak stem aan de onvrede die 

                                                 
14 Al is hij tegenwoordig aanzienlijk minder populair dan voorheen, van de Canadese denker Mintzberg 
valt nog veel te leren. Hij is bekend van  structuurtypen als de ‘professionele organisatie’ (Structures in 
fives), maar zijn latere werk kenmerkt zich door het denken in krachtenvelden (zie bijv. ‘On management’). 
De betekenis van een zware staf van een professionele organisatie bijvoorbeeld, is niet zozeer de structuur, 
de vorm, maar vooral het krachtenveld dat zo’n staf vertegenwoordigt. De staf neigt tot regulering en 
beheersing met professionele standaarden en heeft minder oog voor het perspectief van de uitvoering en de 
klanten. Vandaar dat in de jaren 90 ‘service level agreements’ in zwang kwamen die breed werden ingevoerd 
om de beheersdrang van staven  te controleren en ondergeschikt te maken aan het belang van de uitvoering. 
 



Artikel/blog over transitie in de palliatieve zorg 
15 mei 2013 
 
 
 
 

 

 
11 

uit het palliatieve veld naar boven komt. Dit is mede het resultaat van haar positie 
tussen vraag en aanbod in het palliatieve veld en de faciliterende 
ondersteuningfilosofie die zij heeft. Agora wil de vraag en niet het aanbod 
bepalend laten zijn voor haar diensten. Als kleine speler heeft dit kritische geluid 
haar echter controversieel gemaakt en wordt zij vaak niet als oplossing maar als 
deel van het probleem gezien.  
 
ZonMw heeft een belangrijke rol in de uitvoering van overheidsbeleid. Ze wil de 
zorg verbeteren door het stimuleren en financieren van onderzoek. Voor de 
palliatieve zorg verstrekt VWS geld aan ZonMw voor onderzoek en ook voor 
verbetering van de palliatieve zorg. De investering voor de verbetering van de zorg 
voor palliatieve patiënten gaat  naast de middelen voor het IKNL goeddeels via het 
ZonMw Verbeterprogramma.  
 
Het realiseren van verbeterambities blijkt voor ZonMw in de praktijk echter 
moeilijk te lukken. ZonMw is vooral een onderzoeksinstituut dat zich in een 
ambtelijke omgeving moet verantwoorden voor de ingezette middelen en dat ook 
van haar subsidiënten vraagt. En dat verhoudt zich slecht met het bevorderen van 
een transitie. Een uiting hiervan is onder meer het werken met ‘goede 
voorbeelden’. Dit zijn ‘gevalideerde’ werkwijzen waarvan zowel de ontwikkeling  
als de implementatie gefinancierd kan worden. Het gebruik van dit 
‘verbeterprogramma format’ is – hoe begrijpelijk ook uit een oogpunt van 
onderzoek en toetsbaarheid - voor een transitie slechts beperkt bruikbaar. 
Transities zijn immers maar zeer ten dele ‘implementeerbaar’ en vragen voor een 
groot deel maatwerk gericht op de lokale verbeteringen. ZonMw signaleert dit 
knelpunt zelf en lijkt op zoek te zijn naar effectievere manieren om 
zorgverbetering te bevorderen. 
 
VWS is als ambtelijk uitvoerder van het overheidsbeleid geneigd tot reguleren en 
risico mijding. Ze wil zo goed mogelijk uitvoering geven aan het beleid en wil 
tegenstellingen en discussies beheersen. De kritiek op de inzet van de huidige 
middelen voor de palliatieve zorg wil ze dan ook vooral institutioneel regelen. De 
landelijke discussie wordt geïnterpreteerd als een domeinstrijd tussen een aantal 
landelijke organisaties. Tegen die achtergrond verleent VWS opdracht voor een 
advies over de gewenste, landelijke ondersteuningsstructuur voor de palliatieve 
zorg15. De intentie van deze aanpak is om de geschillen te overrulen en te 
verankeren in een nieuwe structuur. Dat is tot op heden echter nog niet gelukt.    
 

                                                 
15 Blijham, G.H., Voorstel ondersteuningsstructuur palliatieve zorg in Nederland. 2011 
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Hoe kan de transitie van de palliatieve zorg de wind in de zeilen krijgen? 
 
Dat een transitie vastzit op de aanpak, is in de literatuur16 geen onbekend 
fenomeen. Een transitie vergt immers een institutionele doorbraak. Er moeten 
vraagstukken aan de orde komen die juist door de bestaande institutionele 
verhoudingen aan het zicht worden onttrokken. Het contrast tussen institutionele 
obstakels in een verder zo gunstige klimaat, is misschien wel kenmerkend voor de 
palliatieve zorg. Daarom is het van belang om te bezien aan welke institutionele 
voorwaarden voldaan zou moeten worden om de transitie in de palliatieve zorg de 
wind in de zeilen te geven. 
 

1. Zorg voor een landelijke positie 
Een transitie heeft positie nodig. Dat wil zeggen: een transitie heeft een centrum 
nodig om vorm en uitvoering aan de nodige veranderingen te geven. Dit is 
onontbeerlijk omdat een transitie per definitie organisatieoverstijgend is. Geen van 
de betrokken organisaties in de palliatieve zorg is op zichzelf in staat om de 
transitie uit te voeren. Iedere organisatie is in beginsel bereid te bewegen, maar zal 
een grens trekken bij het instellingsbelang en de daarmee gemoeide financiële en 
personele belangen.  
 
Met het plan Blijham in de hand probeert VWS een landelijke positie te creëren 
door een structuurvoorstel te doen. Deze poging om de bestaande landelijke 
organisaties in één ondersteuningsstructuur te vatten, verknoopt de bestaande 
belangen echter  in een structuur, in plaats van dat het ruimte maakt voor een 
positie die de transitie van de zorg voor palliatieve patiënten kan regisseren en 
vorm kan geven. 
  
De NFU heeft onder een aantal voorwaarden wel een positie voor een dergelijk 
initiatief. Ze vertegenwoordigt 8 lokale UMC expertisecentra Palliatieve zorg die op 
het snijvlak van zorg, onderwijs en onderzoek voor vernieuwing zorg kunnen 
dragen. Als ze de inhoudelijke legitimiteit weet te combineren met een 
projectaanpak die draagvlak waarborgt, kan ze als initiatiefnemer en regisseur een 
eind komen. Ze verwierf dan ook aanvankelijk snel landelijk draagvlak voor het 
voorstel voor een Nationaal Programma palliatieve zorg, totdat er bestaande 
institutionele belangen in het programmabestuur werden gehaald.  
 
Niet alleen werden landelijke tegenstellingen in het programma getrokken, maar 
ook werd de noodzaak van een essentiële scheiding van rollen en posities over het 
hoofd gezien. Een belangrijke ondersteuningsorganisatie en in die zin ook 
potentiële  opdrachtnemer voor transitieprojecten, werd in een opdrachtgever 

                                                 
16. Rotmans. J. In het oog van de orkaan. Nederland in transitie. Aeneas te Boxtel. 2012 
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positie gebracht. En dat is niet alleen slecht in het inmiddels gevoelige, palliatieve 
veld. 
 

2. Zorg voor lokale posities 
Een transitie heeft niet alleen landelijk maar ook lokaal positie nodig. Palliatieve 
zorg moet lokaal gestalte krijgen door passende samenwerking tussen 
ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties, hospices, verpleeghuizen, 
mantelzorg-, en  vrijwilligersorganisaties.  
 
De daarvoor opgerichte palliatieve netwerken kunnen in beginsel een goed 
platform zijn om instellingsoverstijgende onderwerpen te regelen.  
De praktijk blijkt echter weerbarstig. Uit eerder geciteerd onderzoek blijkt dat 
netwerken zich uiteenlopend ontwikkeld hebben en er nog moeilijk in slagen tot 
synergie te komen. In de onderzoeksrapportage ‘Op weg naar palliatieve 
netwerkzorg’ werd gesteld dat een netwerk programmatisch van aard moet zijn. 
Netwerken moeten zich sterk maken op de inhoud van een agenda voor de 
verbetering van de palliatieve zorg. Niet aan de structuur maar aan de uitvoering 
van deze agenda kan gezag worden ontleend. Een consortium met het 
naastgelegen UMC zou in een dergelijke visie van grote waarde kunnen zijn.  
 

3. Maak transitie agenda’s 
Een transitie vergt zowel landelijke als lokale programma’s die gericht zijn op het 
realiseren van het ‘eindgebruikerperspectief’’. Met een programma wordt het 
mogelijk om het perspectief ook daadwerkelijk in de praktijk tot stand te brengen.  
Voor wat betreft de palliatieve zorg lijkt het perspectief op zichzelf helder en 
weinig omstreden te zijn. Er is zelfs zoveel informatie dat het zaak is te zorgen voor 
overzicht, beknoptheid en hanteerbaarheid.     
 

4. Zorg voor transitieondersteunend onderzoek 
Palliatieve zorg raakt het hele veld van gespecialiseerde zorg tot mantelzorg. Het 
krijgen van overzicht en het bepalen van richting is dan ook niet eenvoudig.  Veel 
onderzoek is daar niet op ingesteld omdat het handelingsdoel ondergeschikt is aan 
het kennisdoel. Er is dan ook een onderzoekstype17 nodig dat kennisverwerving 
verbindt met handelingsperspectieven en uitkomsten heeft die een fundament 
kunnen bieden voor een transitieprogramma. Om de knelpunten in de bestaande 
situatie in beeld te krijgen kan aan het perspectief van goede palliatieve zorg een 
handzame basis voor analyse worden ontleend. Een zorgmodule palliatieve zorg 

                                                 
17 In de literatuur voor organisatie onderzoek en beleidsondersteunend onderzoek zijn vele 
beproefde methoden bekend: van actie onderzoek tot kortcyclisch beleidsondersteunend 
onderzoek en aanpakken uit de klinische sociologie. In zijn artikel ‘Een synthetische 
benadering in management en organisatie’, M&O 1997, nummer 1, noemt Henk Volberda dit 
de klinische onderzoeksbenadering in het organisatie onderzoek.    
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zoals opgesteld door een werkgroep onder leiding van Cor Spreeuwenberg of een 
Programma van Eisen zoals hiervoor genoemd, kunnen een geschikt 
aangrijpingspunt voor een dergelijke analyse zijn. 
 

5. Borg ‘bottom up’ ontwikkeling 
Transitie gaat over het ontwikkelen en verbeteren van de bestaande zorgpraktijk. 
De vernieuwing in het zorgveld ‘aan de praat krijgen’ is de bedoeling van menig 
programma. Toch blijkt de balans in de praktijk snel naar de andere kant door te 
slaan. In plaats van bottom up vernieuwing ontstaat er grote druk om ontwikkelde 
concepten breed te implementeren. De verleiding om overzichtelijke, handzame 
modellen die met het toekomstperspectief in verband worden gebracht, in te 
voeren, overschreeuwt snel het meestal nog ongeordende geluid uit de 
vernieuwingspraktijk. Verouderde wijzen van organiseren versterken deze tendens. 
 

6. Denk minder in structuur en meer in ontwikkeling 
Organiseren is onontkoombaar, maar tegelijkertijd een valkuil. Bij het gesprek over 
structuur gaat het al snel over bestuurlijke verhoudingen en bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van niveaus in de organisatie (de hark). Voor een transitie 
is dit het verkeerde gesprek over een ongewenst perspectief. Bij een transitie 
passen lichte, flexibele en op actie gerichte organisatievormen die het 
transitieprogramma centraal stellen. De structuur moet zich kunnen aanpassen 
aan de fase waarin de transitie zich bevind.  
 

7. Breng maatschappelijke meerwaarde in kaart 
Een transitie is een zaak van lange adem. Zicht op de maatschappelijke 
meerwaarde van het perspectief en van de opbrengsten zijn onderweg daarom van 
belang voor het behoud van commitment. Raken de verwachtingen uit balans met 
de uitkomsten dan verliest een transitie snel aan kracht. Onderzoek vervult hierbij 
een belangrijke rol, maar ook hier geldt dat vooral de inspanningen om de 
onderzoeksuitkomsten ook publiek zichtbaar te maken, cruciaal zijn voor een 
transitie. 
 

8. Anticipeer op verbreding en opschaling 
   Bij een bottom up benadering past het vermogen om de waarde van vernieuwing te 

onderkennen en tijdig zichtbaar en gereed te maken voor opschaling. Anders dan 
met de ‘goede voorbeeld aanpak’ van ZonMw gaat het hierbij naast de 
implementatie van ‘gereed product’ om de alertheid op ‘nieuwe producten’. Bij een 
structuur die zich minder richt op bottom up ontwikkeling gaat dit 
anticipatievermogen verloren.   
 

9. Er is een tijd van praten en een tijd van doen! 
Er gebeurt veel in de palliatieve zorg, maar er gaat ook buitengewoon veel energie 
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verloren aan prealabele vragen. De discussie over de ondersteuningsstructuur is 
daar een voorbeeld van.  
Naast energieverlies aan vooral institutionele debatten lijkt er in de palliatieve zorg 
een tekort aan aandacht die uitgaat naar daadwerkelijke verbetering. De budgetten 
die door VWS aan de palliatieve zorg worden gegeven, worden zelden direct 
besteed aan het daadwerkelijk realiseren van verbeteringen. Ook ZonMw - die door 
de Minister gezien wordt als het voertuig voor verbetering - functioneert in de 
praktijk vooral als een onderzoek financierend instituut met een hoge regellast, 
waarvoor vele praktische initiatiefnemers van vernieuwing terugschrikken. Hoewel 
ZonMw bij de evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg zelf een tekort 
aan aandacht voor de daadwerkelijke implementatie signaleert, blijkt nog weinig 
dat hiervan geleerd is. 
 
 

7. Concluderend, 
Rode draad in deze notitie is dat de palliatieve zorg op de agenda staat, maar dat 
de middelen voor de ontwikkeling ervan de uitvoering moeilijk bereiken. ‘De dans 
der instituties’ biedt vele omwegen en door het ontbreken van een 
instellingsoverstijgende positie wordt de transitie onvoldoende gesteund en komt 
die ook niet echt tot stand.  
Het ontbreekt niet aan goede wil, maar onderweg bepaalt de verdeling van de 
middelen de agenda en worden vooral de doelen gediend die passen bij de 
gevestigde institutionele belangen.  
Pas wanneer men bereid zal zijn palliatieve zorg als een transitie te zien en ook te 
instrumenteren, zal zich echt de verandering kunnen voltrekken die al jaren als 
perspectief van velen lokt.  
 
 
 
 


