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ON2 nieuws - Maart 2022

Introductie
Jouw zorgorganisatie is één van de 24 deelnemers aan het project ‘Oog voor Naasten en
Nabestaanden’. We praten je graag bij. 

Deze keer in ON2 nieuws
1. Stand van zaken: wat gebeurt er NU?
2. Ervaringen van HAGA-ziekenhuis
3. Betrokken zorgorganisaties delen ervaringen

1. Stand van zaken: wat gebeurt er NU?
1. Kick-offs, naastenjourneys en SMART-actieplannen

De meeste deelnemende organisaties hebben inmiddels de kick-off bijeenkomst gehad en
zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de start van de implementatie. Een aantal
organisaties heeft ook de naastenjourney-workshop al gedaan. De workshop geeft een
mooie opzet voor het unieke actieplan waar zij het komende jaar mee aan de slag gaan. In
de actieplannen worden onder andere keuzes gemaakt over welke onderdelen van de
ON2-toolkit men wil gebruiken. De feedback over het nut en gebruik van de diverse
onderdelen van de toolkit gebruiken wij om de toolkit verder te verbeteren. 
Enkele organisaties zijn zelfs al volop bezig met het implementeren. Zij zijn al concrete
acties aan het uitvoeren die in het unieke actieplan staan beschreven, waarmee zij de zorg
voor naasten en nabestaanden in hun organisatie willen verbeteren.

2. Filmpjes voor naasten en nabestaanden
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2. Filmpjes voor naasten en nabestaanden

We hebben een nieuwe aanwinst in onze toolkit, namelijk diverse filmpjes voor naasten en
zorgverleners! De filmpjes voor naasten vormen samen een korte samenvatting van de
folders die we voor hen hebben gemaakt. Deze filmpjes zijn beschikbaar in het
Nederlands, Turks, Surinaams en Marokkaans.
Daarnaast hebben we in filmpjes voor zorgverleners het woord gegeven aan
nabestaanden die vertellen wat hen heeft geholpen rondom het ziek zijn en verlies van hun
dierbare. Ook legt een verpleegkundig specialist uit waarom zij het zo belangrijk vindt om
oog te hebben voor naasten en nabestaanden en dat zorgverleners daarbij ook goed voor
zichzelf moeten blijven zorgen. Deze filmpjes kunnen worden gebruikt om medewerkers te
motiveren, bijvoorbeeld tijdens een scholing voor medewerkers. 

De filmpjes zijn, net als alle folders, te vinden op onze website www.oogvoornaasten.nl. 

Let op: de website dient voorlopig nog als testomgeving tijdens het project Oog voor
Naasten en Nabestaanden. Gelieve de link niet te delen met externe partijen.

3. Werkgroep financiering zorg na overlijden

Veel organisaties kampen al langere tijd met het probleem dat zij niet weten of en hoe de
zorg na overlijden vergoed kan worden. Het ON2-project heeft als subdoel om dit
probleem landelijk onder de aandacht te brengen. Daarom zijn we momenteel bezig met
het opzetten van een werkgroep, waarin zorgverleners, managers van zorgorganisaties en
landelijke partijen als PZNL en Agora met elkaar gaan verkennen wat de knelpunten zijn
en wat er mogelijk is om de gewenste zorg aan nabestaanden te bieden. Via ON2-nieuws
houden we u op de hoogte van de uitkomsten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
bevindingen besproken worden met zorgkantoren en VWS. 

Oproep: In de werkgroep is nog plaats voor 1-2 zorgverleners en/of managers
die met ons over deze problematiek willen nadenken. Is dit iets voor jou? Mail
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die met ons over deze problematiek willen nadenken. Is dit iets voor jou? Mail
dan naar m.c.tam@lumc.nl. 

2. Ervaringen van HAGA-ziekenhuis
Het HAGA-ziekenhuis in Den Haag heeft onlangs een hybride vorm van de
naastenjourney-workshop uitgevoerd. Zij zijn nu druk bezig met het opstellen van het
actieplan en als dit rond is kan de implementatie van start gaan. Benieuwd naar een
interview met de projectambassadeur van het HAGA over het ON2-project? Klik dan hier. 

3. Betrokken zorgorganisaties delen
ervaringen
Onlangs zijn projectambassadeurs en coördinatoren van deelnemende hospices bij elkaar
gekomen om hun ervaringen met het ON2-project te delen. Ook de projectambassadeurs
van twee deelnemende ziekenhuizen hebben de koppen bij elkaar gestoken om
ervaringen uit te wisselen.

De volgende thema's kwamen onder andere aan bod:

Inzet van de ON2-toolkit. Welke materialen en hoe worden ze toegepast? 
Het enthousiasmeren van de medewerkers en/of de organisatie. Hoe doe je dat?
De invulling van het nazorgtraject. 
De verschillende doelen waarmee de organisaties aan de slag gaan. 

Ook kwamen in deze bijeenkomst tips en inspirerende uitspraken naar boven:

De ON2-naastenbrochures in de waakmand leggen.
Het enthousiasmeren van medewerkers door het ON2-project terug te laten komen
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Het enthousiasmeren van medewerkers door het ON2-project terug te laten komen
in wekelijkse nieuwsbrieven en/of updates binnen de organisatie.
"Wees niet bang om na te bellen. Het is ten slotte ook zorg voor de zorgverlener: je
krijgt de mogelijkheid om zelf af te sluiten en geeft de nabestaanden daarmee ook
een cadeau!"

Kortom, het waren inspirerende bijeenkomsten die voor herhaling vatbaat zijn. 

Ook voor de andere zorgsettingen of netwerkregio's zullen dergelijke bijeenkomsten
worden opgezet voor iedereen die daar prijs op stelt. Als je hier vragen over hebt kan je
terecht bij jouw contactpersoon vanuit het LUMC (Marcella of Hinke). 

Let op: Ken jij iemand die zich wil aanmelden voor ON2-nieuws? Vraag
hem/haar om te mailen naar h.e.hoffstadt@lumc.nl om zich aan te melden. 

Partnerorganisaties

De nieuwsbrieven komen 4 keer per jaar uit. De volgende nieuwsbrief kun je rond juni verwachten. Voor
tussentijdse vragen kun je altijd mailen naar projecten@propallia.nl
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