Jaarplan 2021
Werkgroepen
Werkgroepen
1. Regionaal consultatieteam
2. Deskundigheidsbevordering

3. Toolkit ontwikkeling

4. IDPZ & ontmoeting

5. IJsselmond

6. Spirituele zorg

Doelstelling
De regionale consultatiestructuur uitbreiden waardoor
expertise ook in de avond beschikbaar komt.
Komen tot een jaarprogramma kennisontwikkeling 2021.
Onderhoud van ontwikkelde leergangen en modulen en
realiseren van kennisontwikkeling op behoefte.
Organisatie en administratie ten behoeve van leergang
uitbesteden aan Isala Academie.
Evaluatie toolkits (kennisverspreiding en ondersteuning
aandachtsvelders).
Realisatie van de toolkits leergang verpleegkundigen en
verzorgenden voor 2021.
Uitbreiding van de hoeveelheid leden van de werkgroep
IDPZ & ontmoeting. Doelstelling van de werkgroep
herdefiniëren. Programmering afgestemd op de wensen
van alle verschillende netwerkleden.
Verbeteren van de palliatieve zorg in de regio Kampen en
IJsselmuiden door en voor de thuiszorg. En de
samenwerking met de huisarts en apothekers in de regio
optimaliseren en onderling afstemmen.
Verder bekendheid geven aan de spirituele zorg in de
regio. Borging van de werkwijze bij alle relevante
zorgaanbieders in de eerste lijn. Focus op
welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties en huisartsen
en POH. Werken aan bekendheid en persoonlijke
kennismaking door het aanbieden van workshops en
voorlichting over spirituele zorg thuis door geestelijk
verzorgers van het eerste lijn team. Daarnaast
samenwerken met welzijnswerkers door het starten van
gespreksgroepen over spirituele thema’s. Persoonlijke en
actieve benadering van POH en huisartsen in de regio
door de geestelijk verzorgers. Transmurale
samenwerking met geestelijk verzorgers die intramuraal
werken zodat er op een efficiënte manier kan worden
doorverwezen en waar nodig samengewerkt.
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Speerpunten


Implementatie van de nieuwe Governance
1.
2.

Governance netwerk implementeren in samenhang met de regio waarbij
eerst de bracheorganisaties aan elkaar gekoppeld worden.
Versterking onderlinge samenhang leden netwerk
-Bekendheid over beddencapaciteit hospices ( PalliArts app)
-Bekendheid structuur netwerk
-Bekendheid consultteam en leden

 Transmurale Samenwerking tussen Isala en de regio
Komen tot een breed gedragen programma palliatieve zorg:
a. Een zorgpad palliatieve zorg
“De juiste zorg op de juiste plek”
Dit zorgpad wordt ingericht vanuit de behoefte van zorgverleners aan een
transmurale manier van samenwerken voor de palliatieve patiënt in de regio.
Door een goed beschreven zorgpad en regionale consensus hierover,
faciliteren we een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt.
Het doel van dit zorgpad is: betere signalering en markering van de palliatieve
fase, met aandacht voor kwaliteit van leven; de zorg en ondersteuning samen
met de patiënt en naasten vormgeven op basis van de behoefte van de
patiënt; meer preventief en proactief werken in plaats van reactief handelen;
verbetering van overdracht en samenwerking tussen verschillende
disciplines; verbeterde en eenduidige werkafspraken.
b. Een geïntegreerd consultatieteam voor specialistische palliatieve zorg
Een transmuraal team palliatieve zorg (TTPZ) dat voldoet aan de kernpunten
van het kwaliteitskader palliatieve zorg: vroege inzet van palliatieve zorg,
gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning, continuïteit &
coördinatie van zorg, sterven op de plek van voorkeur en palliatieve zorg als
generalistische zorg met, waar nodig, specialistische ondersteuning.
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