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De kern van de motie Middendorp- onderzoek centrum voor palliatieve zorg is dat mensen in de laatste 
fase van hun leven zo goed mogelijk begeleid en verzorgd worden. Zo goed mogelijk betekent vooral: 
conform de wensen van de betrokkene(n). Thuis sterven, sterven in de nabijheid van dierbaren, sterven 
in een hospice, in het ziekenhuis, met of zonder palliatieve zorg en/of euthanasie. De wensen over de 
laatste levensfase zijn heel persoonlijk. Tegelijkertijd worden deze wensen soms doorkruist door een 
onverwacht verloop van deze laatste fase. 
 
De heer Middendorp en de betrokken ambtenaar hebben met elkaar gesproken over wat er onderzocht 
moet worden zodat het college deze motie ten uitvoer kan brengen. Afgesproken is professionals in ons 
medische en zorgnetwerk te benaderen met de vragen die een antwoord geven op de motie. Daarnaast 
is uit verschillende bronnen data verzameld. De bevindingen zijn verwerkt in bijgevoegd 
onderzoeksverslag. 
 
Samengevat: 
De huisartsen zien geen vraag naar een palliatief centrum of hospice. Over het algemeen kunnen 
mensen sterven op de wijze die zij willen. 
 
De thuiszorgorganisaties hebben palliatieve teams. Hun uitgangspunt is de wens van de patiënt. Door 
personeelstekorten en teruglopende rijks financiering staat de palliatieve zorg van de 
thuiszorgorganisaties wel enigszins onder druk. De thuiszorgorganisaties verwachten daarom mogelijk in 
de nabije toekomst een toename van het gebruik van een hospice.  
 
In onze regio is er voor inwoners van onze gemeente altijd binnen 10 km een hospice beschikbaar. 
Het gebruik van het hospice in bv Assen (net verbouwd en vergroot) door inwoners uit Tynaarlo is (nog) 
erg beperkt. De gemeente Tynaarlo draagt bij aan de schoonmaakkosten van het Hospice en heeft voor 
de verbouwing een eenmalige bijdrage van €5.000 gedaan. 
 
Acanthis is een organisatie die getrainde vrijwilligers levert om de betrokkenen thuis te ondersteunen in 
de laatste fase van hun dierbare. Acanthis heeft de ambitie om het aantal vrijwilligers te vergroten. 
 
Het ACP (Advance Care Project) is een landelijk project dat tot doel heeft het belang van het gesprek 
over de invulling van de laatste levensfase tussen patiënten en zorgverleners uit te dragen. 
 
Data specifiek voor de gemeente Tynaarlo zijn er niet maar op NMD zijn de volgende cijfers bekend: 
Totaal aan overleden in 2020: 1239 
Behoefte aan palliatieve zorg: 856 
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Plaats van overlijden: Thuis 45%, Verpleeghuis 28%, Ziekenhuis 13%, Verzorgingshuis 9%, elders 6%. 
Waardering van mantelzorger en respijtzorg hebben afgelopen jaren te weinig aandacht gekregen. 
 
Conclusie: 
Naar aanleiding van dit onderzoek en de reacties van de professionals komen wij tot de conclusie dat er 
vooralsnog voldoende palliatieve zorg in onze gemeente beschikbaar is. Wel zal de druk op de zorg 
toenemen door de vergrijzing, personeelstekorten en bezuinigingen in de zorg. Daarnaast zullen wij 
inzetten op de waardering van mantelzorgers en de beschikbaarheid van respijtzorg. 
Met deze raadbrief en het onderzoeksverslag achten wij de motie afgedaan. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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