
 
  
 IZP-project 
De afgelopen jaren is gebleken dat niet ieder kind dat palliatieve zorg ontvangt een IZP krijgt, 
of dat het pas in de palliatief terminale fase wordt ingevuld. Van 2020-2023 loopt daarom een 
landelijk onderzoeksproject rondom de herontwikkeling en implementatie van het Individueel 
Zorgplan: het IZP-project. Binnen het IZP-project wordt er onderzocht hoe het IZP verbeterd 
kan worden zodat het voor ieder kind gebruikt kan worden in de kinderpalliatieve zorg. Alle 
acht kinderziekenhuizen met hun Kinder Comfort Teams zijn betrokken, evenals de zeven 
Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en een heel aantal eerstelijns organisaties uit de NIK.  

Vernieuwde versie van het IZP 
Sinds kort is het huidige Word-bestand van het IZP op basis van interviews en vragenlijsten 
onder ouders en zorgverleners verbeterd en vervangen door een klikbaar PDF-bestand. Dit 
PDF-bestand kan nu door iedereen gebruikt worden bij nieuwe casuïstiek en wordt tijdens de 
testfase (maart – november 2022) getest in de praktijk.  

Het IZP in PDF-vorm is te downloaden via de website van het Kenniscentrum 
Kinderpalliatieve Zorg: www.kinderpalliatief.nl/professionals/projecten/detail/individueel-
zorgplan. Op deze website is ook het bijbehorende zakboekje te vinden.  
 
Onderzoeksfase  
In het najaar van 2022 zullen ouders en zorgverleners opnieuw gevraagd worden om hun 
ervaringen met het vernieuwde IZP te delen met de onderzoekers van UMC Groningen. Op 
basis van deze evaluatie kan het IZP geoptimaliseerd worden. In het voorjaar van 2023 zal 
het definitieve IZP geïmplementeerd worden. 

Meer informatie 
Heeft u vragen over het landelijke onderzoeksproject rondom de herontwikkeling van het 
Individueel Zorgplan, het IZP-Project? Neem dan contact op met promovendus Chantal 
Joren via c.y.joren@umcg.nl of bekijk de website van het IZP-Project: www.izpproject.com. 
Heeft u vragen over de implementatie van het Individueel Zorgplan? Neem dan contact op 
met Chantal van der Velden c.vandervelden@kinderpalliatief.nl.  

 
Korte animatievideo over het 
Individueel Zorgplan: 

https://vimeo.com/696111473/d1b5455
ab1.  
 

 

Korte animatievideo over 
kinderpalliative zorg: 

https://vimeo.com/410933848/7907161c
15. 
 

 
 https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/projecten/detail/individueel-zorgplan.  
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