Jaarplan 2021
Netwerk Palliatieve
zorg Achterhoek,
uitgelicht:
Missie
Het bieden van een passend en
op elkaar aansluitend aanbod
aan inwoners en hun naasten
die palliatieve zorg nodig
hebben, samen met
vrijwilligers en
(zorg)professionals.

Invulling kerntaken in 2021
Coördineren: beleidscyclus van
het Netwerk en Willem
aansturen, structuur verder
ontwikkelen en borgen; en
samenwerking effectief en
efficiënt laten verlopen
Informeren:
publieksvoorlichting opzetten
bijvoorbeeld over tijdig
nadenken over het
levenseinde; toegespitst op de
actualiteit en voortbordurend
op project Passende zorg in de
laatste levensfase
Signaleren: in nauw contact
met professionals blijven
nagaan aan welke informatie
en welke ondersteuning zij
behoefte hebben
Faciliteren: organiseren van
(online) scholingen en
casuïstiekbesprekingen;
verbinden van initiatieven

Werkgebied
Het Netwerk Palliatieve Zorg
Achterhoek bestaat uit drie
netwerken: Oost, West en
regio Zutphen, en beslaat de
gehele Achterhoek en een deel
van de gemeenten Voorst en
Brummen.

Prioriteiten 2021
1. Implementatie Kwaliteitskader/ Zorgpad via zelfevaluatie
Bevorderen van inzet van het instrument Zelfevaluatie
Palliatieve zorg bij teams van de partnerorganisaties. De
uitkomsten worden besproken in de teams en zij kunnen
interventies voorstellen met als doel dat het Zorgpad palliatieve
zorg verder wordt geïmplementeerd. Daarmee is de
zelfevaluatie het middel om het Zorgpad en daarmee de
kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te borgen.
2.Geestelijke verzorging in de eerste lijn
Willem is het samenwerkingsverband en expertisenetwerk van
geestelijk verzorgers in de regio Achterhoek en Twente. Dit is
sinds september 2019 operationeel. In 2021 gaat de aandacht
uit naar de samenwerking in de eerste lijn met de huisartsen en
de gemeenten, de inzet van vrijwilligers en borging van het
centrum voor levensvragen voor de langere termijn. Andere
thema’s zijn de coaching en scholing van andere professional
over het omgaan met levensvragen, en groei van het aantal
consulten via het vergroten van de bekendheid van Willem.
3.Project EMPATIE (EMpowering PATIEnten)
Doorontwikkeling van het hulpmiddel “Mijn Blik” voor
zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten. Doel is
om het voor alle betrokkenen gemakkelijker te maken om hun
wensen en vragen op het juiste moment te bespreken.
4. Vroegtijdige zorgplanning
Samen met ouderenorganisaties, huisartsen en andere
professionals bevorderen dat (oudere) inwoners tijdig nadenken
over levens- en stervensvragen. Daarmee kwaliteit van leven en
kwaliteit van zorg bevorderen. Extra actueel in tijden van
corona. In te zetten: bewustwording, informatieverspreiding (bv
gesprekshulpmiddelen), beschikbaarheid van experts,
samenwerkingsafspraken en scholing.
5. Samenwerking, afstemming en coördinatie
Netwerksamenwerking vereist voortdurend onderhoud en
aanpassing aan de actualiteit. Het leggen van de juiste
verbindingen op het juiste moment kan de doelstellingen
dichterbij brengen. We noemen hier: samenhang in de subregio;
deelname aan onderzoeks- en onderwijsprojecten;
samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg Twente rondom
Willem; samenwerking met de regionale Netwerken rond
ouderen; samenwerking en kennisdeling vanuit regionaal en
landelijk niveau.

