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Doodgaan is nog een heel gedoe! 
Dit werd uiteindelijk de titel van het thema dat wijknetwerkpartners in de Baarsjes op de agenda van 
de Wijktafel hadden gezet. 
 
De Wijktafel  
De Wijktafel is een ontmoeting van informele partners en formele partners in de wijk die zich met 
vraagstukken en bewoners bezighouden die een beroep doen op zorg en welzijn. 
Het bespreken van dit thema draagt bij aan het bewustzijn en de verschillende perspectieven 
voorafgaand aan het levenseinde.  
 
Vrijwilliger Radboud van de VPTZ van Markant ontroerde met zijn impressies van bewoners waar hij in 
de laatste levensfase betrokken was. Soms beperkt het zich tot een boodschap, dan weer bij iemand 
blijven zodat een partner even weg kan. Soms is de inzet een dag, soms verdeelt het zich over 10 
maanden.  
Carla haar soms schokkende voorbeelden schudde de netwerkpartners wakker om het vooral niet op 
een beloop te laten als je te maken hebt met iemand die een levensbedreigende ziekte heeft en 
geïsoleerd leeft. Het gedoe na het overlijden is veel groter als je vooraf niet een en ander hebt 
geregeld. Zij heeft daar als geestelijk begeleider en nalatenschapsmakelaar regelmatig mee te 
maken. 
Nannette kon als gespecialiseerd verpleegkundige van Cordaan en vertegenwoordiger van het 
netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen delen wat zij kunnen betekenen. Dat er ook vaak 
vergeten wordt dat er meer mogelijkheden zijn (uren en inzet) als er sprake is van een palliatieve 
fase.  
 
Eyeopener 
Het was van beide kanten een openbaring. Goed om te weten wat palliatieve zorg is, wat er mogelijk 
is en wie de spelers zijn. Vanuit het netwerk palliatieve zorg een eyeopener dat er zo'n breed actief 
netwerk in de wijk is wat elkaar m.b.v. de wijktafels, de wijkappgroepen en ondersteund met de 
website https://wijknetwerken.amsterdam/ elkaar weet te vinden. 
Wie weet zijn er in het zoeken van samenwerking nog meer resultaten te bereiken in de ambitie waar 
“Pal in de stad” voor staat. Via de wijktafels en Appgroepen is een breed scala aan partijen in de 
sociale basis te bereiken.Na deze bijeenkomst was het voor de deelnemers alweer een stuk concreter 
hoe je gedoe rondom het levenseinde kunt proberen te voorkomen.  
 
Bert Kort, netwerkmanager buurtteam Amsterdam West  
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