Intentieverklaring
tot samenwerking
ten behoeve van de
ontwikkeling van de
palliatieve terminale zorg
in de regio Oostelijk Zuid-Limburg

Partijen1,

Zorgvragers in de regio OZL
Regionale Huisartsenvereniging Oostelijk Zuid-Limburg
Vrijwillige Terminale thuiszorg in de regio OZL
Mantelzorgondersteuning in de regio OZL
Stichting GOZL, directie Ouderenzorg
Raad van bestuur van Sevagram
Thuiszorgorganisaties in de regio OZL
Raad van bestuur van Stichting GOZL
Raad van bestuur van Zorggroep Meander
Apothekers in de regio OZL
Stichting Hospice de Mantel
Overwegende dat:
-

-

-

1

De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bij brief d.d.
11 maart 2002 heeft aangegeven dat de palliatieve terminale zorg in
regionale netwerken georganiseerd dient te worden;
Het Ministerie van VWS financiële regelingen heeft getroffen voor het
vormen en ontwikkelen van regionale netwerken palliatieve terminale
zorg;
Alle partijen op enig moment te maken hebben met palliatieve
terminale zorg;
Partijen zich daarbij gezamenlijk en afzonderlijk verantwoordelijk
achten voor een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening;
Palliatieve terminale zorg bij uitstek een multidisciplinair karakter
heeft;
Dit multidisciplinaire karakter vraagt om onderlinge afstemming en
samenwerking;
Partijen zich gezamenlijk en afzonderlijk verantwoordelijk voelen voor
deze afstemming en samenwerking;
De wensen en behoeften van de cliënt voor partijen daarvoor de basis
vormen;
Partijen een gezamenlijke en afzonderlijke verantwoordelijkheid hebben
in de ontwikkeling van de palliatieve terminale zorg in de regio;

Voor een volledig overzicht van partijen, zie appendix.
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Spreken de intentie uit om te komen tot nadere samenwerking en afstemming
ten behoeve van (de ontwikkeling van) de palliatieve terminale zorg in de regio
Oostelijk Zuid-Limburg2. Deze afstemming en samenwerking tussen partijen
vindt plaats binnen het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Oostelijk ZuidLimburg;
In het kader daarvan komen partijen het volgende overeen:
1.

Doel van de samenwerking
Het Netwerk stelt zich met de samenwerking ten doel:
• Het verbeteren van de kwaliteit van zorg, zowel op het
organisatorische, professionele als relationele vlak.
• Het verder ontwikkelen van de palliatieve terminale zorg in de
regio

2.

Resultaten van de samenwerking
Met de samenwerking streven partijen binnen het netwerk naar de
volgende resultaten:
• Cliënten ontvangen palliatieve (terminale) zorg die voldoet aan de
actuele kwaliteitsnormen;
• De palliatieve (terminale) zorg is afgestemd op de behoeften van de
cliënt en mantelzorgers;
• De continuïteit van de palliatieve (terminale) zorg is gewaarborgd;
• De deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de actuele
professionele inzichten;
• Er wordt kennis en informatie uitgewisseld binnen het netwerk;
• Er vindt innovatie van palliatieve zorg plaats.

3.

Structuur netwerk

3.1

Kerngroep
•
•

•
•
•
•

Partijen in het netwerk stellen een kerngroep in;
De kerngroep heeft tot taak:
− het formuleren van kaders en beleid(slijnen) van het netwerk
− het opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan en de bijbehorende
begroting
− het opstellen van de jaarrekening
− het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag
− het aanstellen van een netwerkcoördinator
− het instellen van werkgroepen
− het instellen van een klankbordgroep voor Zorgvragers;
Partijen vaardigen naar de kerngroep ieder één lid en één
plaatsvervangend lid af;
Deze personen hebben mandaat namens de partij die zij
vertegenwoordigen;
De kerngroep kiest uit haar midden een voorzitter;
De kerngroep regelt haar werkwijze in een huishoudelijk reglement.

2

Tot de regio Oostelijk Zuid-Limburg behoren de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
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3.2

Netwerkcoördinator
•
•

•
3.3

Werkgroepen
•
•
•

3.4

De werkwijze van de klankbordgroep voor zorgvragers is in een
afzonderlijk document vastgelegd.

Financiële middelen
•
•

•
•

•

•

•

5.

De werkgroepen hebben tot taak de voorgenomen activiteiten concreet
uit te werken op basis van een werkplan;
Voor de bemensing van deze werkgroepen wordt een beroep gedaan op
medewerkers van de verschillende partijen van het netwerk;
De werkgroepen worden aangestuurd door de netwerkcoördinator.
Deze coördineert en faciliteert hen en zorgt voor de terugkoppeling van
de resultaten naar de kerngroep en naar de partijen in het netwerk.

Klankbordgroep zorgvragers
•

4.

De netwerkcoördinator wordt aangesteld door de kerngroep;
De coördinator ondersteunt de kerngroep bij haar activiteiten, en is als
kartrekker en initiator betrokken bij de activiteiten in het kader van
palliatieve (terminale) zorg, die binnen de kerngroep worden
ontwikkeld;
De coördinator heeft een begeleidende taak in het proces van
netwerkontwikkeling.

De overheid stelt aan het zorgkantoor Zuid-Limburg jaarlijks middelen
beschikbaar om de functie van netwerkcoördinator in te vullen;
Het zorgkantoor Zuid-Limburg stelt de financiële middelen ter
beschikking van de Stichting GOZL, sector ouderenzorg, ten behoeve
van het netwerk palliatieve zorg OZL voor onder meer de salariëring
van de netwerkcoördinator;
De kerngroep stelt jaarlijks een begroting op voor het activiteitenplan
van het netwerk;
Deze begroting wordt, samen met het activiteitenplan, ter goedkeuring
voorgelegd aan de bestuurlijk verantwoordelijken van de partijen in het
netwerk;
Indien de activiteiten van het netwerk in onvoldoende mate door de
financiële middelen vanuit het zorgkantoor worden gedekt, wordt in
overleg met de bestuurlijk verantwoordelijken van partijen binnen het
netwerk, beoordeeld of aanvullende financiering door partijen tot de
mogelijkheden behoort;
Indien sprake is van aanvullende financiering dragen partijen er zorg
voor dat in de begroting in voldoende mate rekening wordt gehouden
met de financiële positie van de afzonderlijke partijen binnen het
netwerk;
Cofinanciering hoeft niet uitsluitend plaats te vinden door het
beschikbaar stellen van financiële middelen.

Verantwoordelijkheden
Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het creëren van draagvlak
binnen de eigen organisatie, zodat de in het netwerk benoemde
activiteiten binnen de eigen organisatie kunnen worden uitgevoerd.
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Dit met in achtneming van de voor de organisatie van toepassing zijnde
regelgeving en beschikbare middelen en menskracht.
6.

Voorlichting
•

•

7.

Partijen zetten zich actief in om te communiceren met de eigen
achterban en deze te informeren over het netwerk en de activiteiten
van het netwerk;
Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verspreiding van de
resultaten van de activiteiten.

Evaluatie en monitoring
Partijen maken afspraken over monitoring en evaluatie van zowel het
netwerk als de door het netwerk geïnitieerde activiteiten.

8.

Relatie met overige organisaties

8.1

Integraal Kankercentrum Limburg (IKL)
•

•

8.2

Zorgkantoor Zuid-Limburg
•

•
•

9.

Het IKL heeft een ondersteunende en adviserende rol binnen het
netwerk. De coördinator palliatieve zorg van het IKL neemt als adviseur
deel aan de vergaderingen van de kerngroep;
De netwerkcoördinator kan in voorkomende gevallen een beroep doen
op de ondersteuning en advisering van de afdeling palliatieve zorg van
het IKL.

Zorgkantoor Zuid-Limburg ontvangt van de overheid middelen voor de
financiering van de kosten voor de ondersteuning van de coördinatie
van de vorming en instandhouding van de netwerken palliatieve
terminale zorg in de regio Zuid-Limburg;
Zorgkantoor Zuid-Limburg stelt kwaliteitseisen aan (de voorzieningen
van) palliatieve (terminale) zorg in de regio (Oostelijk) Zuid-Limburg;
De netwerkcoördinator heeft namens het netwerk regelmatig formeel
contact met de contactpersoon bij het zorgkantoor Zuid-Limburg over
de kwaliteit van de palliatieve (terminale) zorg, de activiteiten van het
netwerk en de gesignaleerde knelpunten in de palliatieve terminale
zorg in Oostelijk Zuid-Limburg.

Werking van de overeenkomst
•
•

•

•
•

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in
werking met ingang van de dag van ondertekening door partijen;
Jaarlijks en zonodig tussentijds evalueert de kerngroep of:
− de samenwerking binnen het netwerk in een behoefte blijft voorzien;
− aanpassingen noodzakelijk zijn, teneinde de samenwerking te
optimaliseren;
Indien aanpassingen noodzakelijk blijken, doet de kerngroep schriftelijke
voorstellen aan alle bij deze overeenkomst betrokken partijen, teneinde in
goed overleg te komen tot de benodigde aanpassingen;
Het staat partijen vrij uit het netwerk te treden;
In beginsel vindt deze uittreding tegen het einde van een kalenderjaar
plaats, bij voorkeur met argumenten omkleed;
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•
•
•

Over (de voorwaarden voor) toetreding van nieuwe partners vindt
voorafgaand overleg tussen partijen plaats;
Partijen kunnen voorstellen tot aanpassing of uitbreiding van de
(werkingssfeer van deze) intentieverklaring aan de kerngroep voorleggen;
Deze treden in werking wanneer alle partijen daarmee schriftelijk
instemmen op een door de kerngroep te bepalen tijdstip.

10. Slotartikel
Geschillen over de uitvoering van de intentieverklaring worden in eerste aanleg
beslecht door de kerngroep.

Aldus overeengekomen op 14 april 2005 te Heerlen.

Namens Zorgvragers in de regio OZL
Handtekening:

Naam:
Functie:

E. de Wit - van der Stegen
voorzitter klankbordgroep

Namens het bestuur van Regionale Huisartsenvereniging Oostelijk ZuidLimburg
Handtekening:

Naam:
Functie:

C. Hoogervorst
voorzitter RHV

Namens Vrijwillige Terminale thuiszorg en Mantelzorgondersteuning in
de regio OZL
Handtekening:

Naam:
Functie:

J.J.E. Schreurs
voorzitter stuurgroep bovenregionale samenwerking
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Namens Stichting GOZL, directie Ouderenzorg
Handtekening:

Naam:
Functie:

W. Hospes
directeur Ouderenzorg Stichting GOZL

Namens de Raad van Bestuur van Stichting Sevagram
Handtekening:

Naam:
Functie:

F. Geerings
voorzitter

Namens Thuiszorgorganisaties in OZL
Handtekening:

Naam:
Functie:

G.M.H. Timmermann
voorzitter

Namens de Raad van Bestuur van Stichting GOZL
Handtekening:

Naam:
Functie:

P. Plateel
clustermanager

Namens de Raad van Bestuur van Zorggroep Meander
Handtekening:

Naam:
Functie:

R. Ruijters
lid
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Namens de Apothekers in de regio OZL
Handtekening:

Naam:
Functie:

C.P.P. Nacken-van Spaandonk
directeur NightCare Apotheek OZL

Namens Stichting Hospice de Mantel
Handtekening:

Naam:
Functie:

E.M.M. Gerards
voorzitter
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APPENDIX

Deelnemende organisaties:

Stichting Nightcareapotheek in de regio OZL:
−
−

38 apothekers in de regio OZL;
Nightcareapotheker.

Zorggroep Meander:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ZC Firenschat, te Kerkrade;
ZC Vroenhof, te Kerkrade;
ZC De Dormig, te Landgraaf;
ZC Kapelhof, te Kerkrade;
ZC Bocholtz, te Kerkrade;
ZC Hoog Anstel, te Kerkrade;
ZC Heereveld, te Landgraaf;
Hamboskliniek, te Kerkrade;
Lückerheidekliniek, te Kerkrade.

Stichting GOZL:
−
−
−

Atrium Medisch Centrum te Heerlen;
Atrium Medisch Centrum te Brunssum;
Atrium Medisch Centrum te Kerkrade.

Thuiszorgorganisaties:
−
−
−

Thuiszorg OZL (onderdeel van ZorggroepThuis)
STAT Limburg
Privazorg/ZON Omnizorg

Sevagram:
−
−
−
−
−
−
−
−

Zorgcentrum Ter Eyck, te Heerlen;
Zorgcentrum Douvenrade, te Heerlen;
Zorgcentrum De Hollehof, te Heerlen;
Zorgcentrum De Regenboog, te Heerlen;
VKH, centrum voor zorg en revalidatie, te Heerlen;
Zorgcentrum Tobias, te Heerlen;
Zorgcentrum St. Anna, te Heerlen;
Zorgcentrum het Panhuys, te Hulsberg.
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Stichting GOZL, sector Ouderenzorg:
−
−
−
−
−
−

Verpleeghuis Leontine, te Amstenrade;
Verpleeghuis Schuttershof te Brunssum;
Verzorgingshuis Elvira, te Amstenrade;
Verzorgingshuis Bronnenhof te Brunssum;
Verzorgingshuis Aan de Bleek te Schinveld;
Gregoriushuis te Brunssum.

Vrijwillige Terminale thuiszorg en Mantelzorgondersteuning:
−
−
−
−

Stichting Oppas/Thuishulpcentrale Oostelijk Zuid-Limburg, te Heerlen;
Stichting Ruggesteun KLS, te Kerkrade;
Stichting Thuishulpcentrale de Brug, te Sittard;
Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad Limburg, te Heerlen.

Regionale Huisartsenvereniging Oostelijk Zuid-Limburg:
−

138 huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg.

Zorgvragers in de regio OZL:
−
−
−
−
−
−

ANBO voor vijftig plussers;
Protestants Christelijke Ouderen Bond;
Landelijke Organisatie Cliëntenraden Limburg;
Katholieke bond voor Ouderen, regio Oostelijke Mijnstreek;
Seniorenraden Parkstad Limburg;
Vereniging van Patiënten/Consumentenorganisaties in Limburg (PCL).

Stichting Hospice de Mantel
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