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Implementatiehandreiking ‘Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking’  

 

Inleiding 

De handreiking is bedoeld voor projectleiders binnen de zorgorganisatie die met het project 

‘Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de slag willen gaan. De 

handreiking geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van het project en hoe het project 

optimaal geïmplementeerd kan worden binnen de eigen organisatie. Door een interactieve training 

te volgen en hulpmiddelen in te zetten, realiseren zorgverleners meer regie van zorg bij cliënten met 

een verstandelijke beperking en hun naasten. Daarmee maken zij proactieve zorgplanning een vast 

onderdeel van de zorg. 

 

Doelstelling van het project 

Het project wordt nader beschreven op Palliaweb: Proactieve zorgplanning van mensen met een 

verstandelijke beperking - Palliaweb. De implementatie van dit project is gericht op het verkrijgen 

van inzicht in de waarden, wensen en behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking en 

hun naasten en dit kan gebruikt worden voor het toepassen van proactieve zorgplanning.  

 

Randvoorwaarden voor implementatie 

Voordat kan worden gestart met het project is het van belang een inventarisatie te doen naar de 

huidige situatie in de organisatie. Het is aan te bevelen een projectleider/kartrekker aan te stellen 

binnen de organisatie voor het implementeren van het project. Deze is verantwoordelijk voor het 

opstellen van een implementatieplan en de uitvoering hiervan.  

Voor het opstellen van een implementatieplan kan gebruik gemaakt worden van een checklist (zie 

bijlage 1). De checklist geeft algemene randvoorwaarden weer en waar nog aandacht voor nodig is 

binnen de organisatie. 

Achtergrondinformatie over het maken van een implementatieplan: 

- Maak zelf een implementatieplan - ZonMw Digitale Publicaties 

- Toolkit TAPA$: transmurale palliatieve zorg - Palliaweb 

Daarnaast zijn voor dit project de volgende randvoorwaarden benoemd: 

- Basiskennis palliatieve zorg is bij de zorgverleners bekend 

- Twee zorgverleners, één arts met ervaring in proactieve zorgplanningsgesprekken in de 

palliatieve fase en één arts/gedragswetenschapper of gespecialiseerd verpleegkundige, zijn 

bereid de train-de-trainer te volgen en intern de Gesprekstraining proactieve zorgplanning 

van mensen met een verstandelijke beperking te geven. 

Wanneer aan deze randvoorwaarden is voldaan, kan het project starten. Het project kent de 

volgende onderdelen: 

- train-de-trainer voor twee zorgverleners binnen de instelling 

- training voor alle betrokken zorgverleners van de instelling  

https://palliaweb.nl/projecten-nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii/proactieve-zorgplanning-van-mensen-met-een-verstan
https://palliaweb.nl/projecten-nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii/proactieve-zorgplanning-van-mensen-met-een-verstan
https://palliaweb.nl/projecten/signaleren-en-verkennen-wat-de-patient-bezighoudt
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://palliaweb.nl/publicaties/toolkit-tapas-bekostiging-palliatieve-zorg
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- schriftelijke documenten over proactieve zorgplanning waaronder een format proactief 

zorgplanningsgesprek. 

- follow-up gesprek drie maanden na de tweede bijeenkomst over de implementatie. 

 

Train-de-trainer  

De train-de-trainer is de voorbereiding op de interne training ‘Gesprekstraining proactieve 

zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking’ voor alle betrokken zorgverleners. Met 

de train-de-trainer, verzorgd door Koraal, wordt één arts met ervaring in proactieve 

zorgplanningsgesprekken in de palliatieve fase en één arts/gedragswetenschapper of gespecialiseerd 

verpleegkundige van de instellingen waar het project plaatsvindt getraind. Het doel van de train-de-

trainer is dat deze zorgverleners zelf tijdens het project de training in de eigen instellingen kunnen 

geven aan alle betrokken zorgverleners. Op langere termijn zouden zij ook de aangewezen personen 

zijn om nieuwe medewerkers te trainen.   

De doelen van de train-de-trainer zijn: 

- Kennis opdoen over proactieve zorgplanning (pzp) om de theorie te kunnen uiteenzetten / 

uit te leggen in de zelf te geven interne training 

- Kennis maken en ervaring op doen met diverse werkvormen om deze te kunnen toepassen 

in de eigen interne training 

- Het kunnen samenstellen van de interne training inclusief leerdoelen, kiezen van de juiste 

(actieve) werkvormen en de inhoud afstemmen op de doelgroep en doel van de training 

- De juiste vorm van evalueren kunnen bepalen en het kunnen toepassen op de 

trainingsdoelen 

De training wordt fysiek aangeboden op een van de volgende mogelijkheden: 13 april / 23 mei / 12 

juni 2023 aan alle organisaties die via de ZonMw Call subsidie toegekend hebben gekregen. De duur 

van de train-de-trainer is 3 uur. Per training is het maximum aantal 14 deelnemers. De exacte locatie 

en tijd wordt nader bekend gemaakt. De aanmelding verloopt via Koraal. 

Voor het volgen van de train-de-trainer gelden er bepaalde randvoorwaarden om deel te nemen: 

- Beide zorgverleners hebben ruime ervaring in de palliatieve zorg, werken zelf met cliënten 
met een verstandelijke beperking en hebben ervaring met proactieve 
zorgplanningsgesprekken.  

- Beide zorgverleners hebben affiniteit met het geven van onderwijs en zijn bereid binnen de 
eigen organisatie de interne training te geven.  

 

Interne training: Gesprekstraining proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke 

beperking 

De interne training leert zorgverleners hoe met de cliënt en naasten te praten over het naderende 

levenseinde, de waarden, wensen en behoeften van cliënten en zijn naasten en de beslissingen die 

genomen dienen te worden. Na de training kan eenieder de kennis en vaardigheden in de praktijk 

brengen. Meer informatie over de training vind je in deze flyer van Koraal. De gesprekstraining 

wordt gegeven door de eigen zorgverleners die de train-de-trainer hebben gevolgd en is bedoeld 

voor alle betrokken zorgverleners van de instelling: begeleiders, verpleegkundigen, artsen, 

https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/1984347/NL/24417_1984347_aShH_2018_-_Flyer_Training_Advance_Care_Planning_v2.pdf
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gedragsdeskundigen en geestelijk verzorgers in de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking.   

Hulpmiddelen/documenten 

Binnen het project Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking wordt 

gebruik gemaakt van diverse documenten: 

- Advanced Care Planning - Taal voor Allemaal 

- Flyer Praat met je dokter over corona 

- Gespreksformat Advance Care Planning en Corona 

- Tips voor een Advance Care Planning gesprek 

- Checklist Palliatieve Zorg 

- Brochure Advance Care Planning 

In de train-de-trainer en de interne gesprekstraining komen deze documenten aanbod. De borging 

van deze documenten in de werkwijze van de zorgverleners vraagt aandacht in het op te stellen 

implementatieplan. 

 

 

  

https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/2352253/NL/24417_2352253_Ia48_2021_-_Flyer_Advance_Care_Planning__Tva_v1_bijgw.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/2d4f7a80-9a54-4684-96b3-dab17043d134/2020_-_Flyer_Advance_Care_Planning_corona_Tva-(3).pdf
https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/2161259/NL/24417_2161259_P7Mo_Gespreksformat_Advance_Care_Planning_en_Corona.pdf
https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/1984343/NL/24417_1984343_team_2018_-_Tips_bij_gebruik_format_ACP.pdf
https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/1984339/NL/24417_1984339_2bW2_2019_-_Checklist_palliatieve_zorg_v2.pdf
https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/1984331/NL/24417_1984331_fdcw_2019_-_Advance_Care_Planning.pdf
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Bijlage 1  Checklist algemene implementatie randvoorwaarden *  

Randvoorwaarde Voldoet Opmerking 

 (nog) Niet Deels Wel  

Projectleider en projectgroep     

- Zijn de taken en 

verantwoordelijkheden van de 

projectleider duidelijk en 

uitvoerbaar 

- Is de looptijd van de implementatie 

vastgesteld 

- Zijn de taken en 

verantwoordelijkheden van de 

projectgroep duidelijk en 

uitvoerbaar 

    

Management     

- Weet het management wat het 

project inhoudt 

    

- Sluit de doelstelling van het project 

aan bij de doelstelling van de 

organisatie 

    

- Past het gebruik van aangeboden 

training en hulpmiddelen aan bij de 

werkwijze van de organisatie 

    

- Staat het management over het 

algemeen positief tegenover 

projecten met als doel de kwaliteit 

van (palliatieve) zorg te verbeteren 

    

- Staat het management positief 

tegenover het implementeren van 

dit project 

    

- Bestaat er helderheid ten aanzien 

van de rol van het management bij 

de go/no-go momenten? 

    

Inzicht in noodzakelijke investeringen     

- Kan er in de organisatie voldoende 

tijd en geld vrijgemaakt worden 

voor de implementatie 

    

Bevorderende factoren     

- Is er in de organisatie voldoende 

kennis ten aanzien van palliatieve 

zorg en proactieve zorgplanning 

    

- Is er in de organisatie een visie op 

palliatieve zorg 
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- Is er een duidelijke en bestendige 

organisatiestructuur met een vast 

team en leidinggevenden 

    

- Zijn er op het moment dat het 

implementatieproject van start gaat 

nog andere projecten? En is dit 

project met deze projecten qua tijd 

en geld te combineren? 

    

- Zijn er (positieve) ervaringen binnen 

de organisatie met 

implementatietrajecten? 

    

- Zijn er enthousiaste ‘kartrekkers’ in 

de organisatie die dit project kunnen 

promoten? 

    

- Kunnen de medewerkers die 

geschoold en getraind gaan worden 

voldoende frequent met de 

hulpmiddelen werken om er 

vertrouwd mee te raken 

    

* Deze tabel is gebaseerd op projectervaringen uit andere projecten zoals bij het Zorgpad Stervensfase. 

 

 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/zorgpad-stervensfase?gclid=EAIaIQobChMI4Lyfh_GF_AIVtRoGAB2i0QuWEAAYASAAEgIRIPD_BwE

