Jaarplan 2016-2017
Speerpunten 2016
Onderwerp

Doelstellingen

Acties

Resultaat

Wie

Wanneer

Regionale transmurale
palliatieve netwerkzorg

Pro actieve integrale
werkwijze palliatieve zorg

 Beschrijven transmurale routing
van een palliatieve patiënt door
werkgroep
 Regionale afspraken over
invulling
 (wensen van) Patiënten
betrekken via Zorgbelang
 Optimaliseren overdracht (wens:
EPD als ideaal middel)

 Verbeterde markering van de palliatieve
fase
 Eenduidige werkwijze
 Facilitering eigen regie patiënt en naasten
 Goede overdracht
 Iedere patiënt heeft 1 hoofdbehandelaar
en 1 zorg coördinator
 Aandacht voor spirituele
zorg/zingevingsvragen en tijdig
inschakelen andere disciplines Periodieke
evaluatie van beleid

Joost van Niekerk,
Joke Breugem, Wilma
te Water, Paul Smit,
Trudy Willems,
Marianne Vos,
Gerlinde Schouten,
Irmi Bassen, Evelien
van Gelder, Karel
Hoffmans, Janneke
Blaauw, Dick Luimes,
Janny Jonker, Berdine
Koekoek, Kees Schaar,
Annelies
Epping/Marijke
Ruitenbeek

Heel 2016

Professionals in Oost-Veluwe:
 hebben kennis van en gebruiken de
actuele richtlijnen palliatieve zorg
 leren van elkaars ervaringen

Joke Breugem, Karel
Hoffmans, Marianne
Vos, Annelies Epping,
Paul Smit, Trudy
Willems

Doorlopend

 Na afronding/implementatie
transmurale routing
 Start individueel zorgplan
Deskundigheidsbevordering

Café Doodgewoon

Iedere palliatieve patiënt (en
naasten) is verzekerd van
optimale palliatieve zorg
ongeacht verblijfplaats

Een ontmoetingsplek voor
palliatieve patiënten, naasten
en overige belangstellenden
rondom een thema
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 Start werkgroep
deskundigheidsbevordering
 Facilitering door bestuur en
leidinggevenden in de eigen
organisatie
 NWC: PR en organisatie
 Start werkgroep
 Vrijwilligers zoeken voor de
voorbereiding en bemensing
avonden
 Geschikte locatie en financiering

Drie casuïstiekbesprekingen voor HA en V&V
 Pilot van 5 avonden in 2016 en 2017
 September 2017 evaluatie

Annemieke Simonis,
Jolanda de Hoog,
Hetty van der Veen,
Ton Jacobs en Berdine
Koekoek

Medio 2017.

Casuïstiekbesprekingen op
21, 27 en 29 -092016
Tweemaandelijks
op de 4e dinsdag
van de maand: 27
september en 22
november 2016 en

zoeken
 Thema’s vaststellen en sprekers
uitnodigen
 Pr en communicatie

Symposia

Gedragen vergader- en
besluitvormingstructuur van de drie
netwerken

Deskundigheidsbevordering
en ontmoeting voor
vrijwilligers en
beroepskrachten uit de
aangesloten organisaties
Duidelijkheid
Effectiviteit en efficiency
Betrokkenheid alle leden

B.Koekoek. Versie 08-03-2016

op 24 januari,
28 maart en 23
mei 2017

 Door NWC georganiseerd

 Twee geaccrediteerde symposia

Berdine Koekoek,
Trudy Willems

9 maart
13 oktober (IDPZ)

Herdefiniëring huidige structuur en
besluitvorming

 Klein en gedragen DB. Portefeuillehouder
per netwerk
 Voldoen aan minimale eisen netwerken

Bestuur, NWC, en
kerngroep

1e helft 2016

Speerpunten 2017
Onderwerp

Doelstellingen

Acties

Resultaat

Wie

Wanneer

Integratie Palliatief Advies
Team (PAT) Gelre en
Consultatieteam Palliatieve
Zorg (CPZ) tot één
transmuraal regioteam

Verbeteren en borgen
kwaliteit van het palliatieve
zorgproces

 Eén centraal punt voor consultatie
 Nog betere afstemming tussen 1e e 2e lijn
 Kwalitatieve continuïteit in het zorgproces

CPZ en PAT IKNL, EPZ
Radboud MC
Evt. zorgverzekeraar

Verkenning en
voorbereidingen in
2016.
Realisatie in 2017

24/7 bereikbaarheid

 Bottom-up ontwikkeling
nieuwe structuur.
Passende financiering, PR
en borging zoeken
 Ma t/m vrij van 9-17 uur
door regioteam
 Avond en nachturen via
consortium PalZO/Radboud
MC

Samenwerking met
netwerk dementie en
geriatrie op inhoud, proces
en structuur

Meer synergie
Betere afstemming zorg- en
organisatieprocessen

 Opstellen en vaststellen
gezamenlijke missie/visie
en doelstellingen

 Gedragen vertrekpunt voor samenwerking
tot verbetering en borging patiëntenzorg
voor zowel geriatrische, dementerende en
palliatieve patiënten

Voorbereiding door
Joris Schuurmans,
Trudy Willems,
Wilma te Water,
en Berdine Koekoek

Heel 2017

 Concretisering hiervan
door:
1. Gezamenlijke
scholingen en of
casuïstiekbesprekingen
2. Uitwisseling thema’s
Alzheimer café en café
doodgewoon
3. Beschikbaarheid crisisen hospicebedden
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 1 gezamenlijk symposium over palliatieve
zorg bij dementie
 1 gezamenlijke casuïstiekbespreking over
palliatieve zorg en dementie

Besluitvorming door
kerngroep en bestuur

Doorlopende activiteiten
Coördinatie van het netwerk
Onderwerp
Doelstellingen
Bestuur

Kerngroepoverleg

Samenwerking met andere
partijen.

Ondersteuningsaanbod
CPZ en PAT

PR en Communicatie
Internationale Dag van de
Palliatieve Zorg (IDPZ)
Website

Informatiemateriaal
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Beleidsvorming en toetsing
Consensus over het palliatieve beleid in Oost Veluwe
Bestuurlijke verankering alle netwerken
Beleidsvoorbereiding
Afstemming van de organisatie van zorg aan
palliatieve patiënten in de regio en verbetering van
de kwaliteit hiervan. Intermediair eigen organisatie
Relatiebeheer met o.a. Fibula, IKNL, netwerk
dementie/geriatrie, consortium PalZO, zorgkantoor,
etc. en volgen van regionale en landelijke
ontwikkelingen.

Resultaat

Wie

Wanneer

Synergie. Vastgesteld regionaal beleid en begroting
(incl. subsidieaanvraag/verantwoording)

Bestuurders en
Netwerkcoördinatoren
(nwc)
Afgevaardigden
organisaties en nwc

6 x /jaar

Nwc en
portefeuillehouder DB

continu

 Synergie d.m.v. werkgroepen, informatieuitwisseling, regionale afstemming en
beleidsvoorbereiding.
 Aanspreekpunten organisaties/ambassadeurs PZ.
 Verbreding kennis, afstemming, samenwerking en
synergie.
 Anticipatie op ontwikkelingen.

3 x/jaar

Kenniscentrum voor professionals
Multidisciplinaire ondersteuning bij zorginhoudelijke
(complexe) problematiek

 Consulten (telefonisch of digitaal) op verzoek
 Advisering
 Casuïstiekbesprekingen

Consultatieteam

1 x /6weken
Op vraag
3 x per jaar

Publieke bewustwording palliatieve zorg
Bekendheid van en aandacht voor (de mogelijkheden
van) palliatieve zorg.
Bieden van actuele informatie
Informatie voor patiënten, naasten, vrijwilligers,
professionals en andere belangstellenden

 Minisymposium voor werkers in de palliatieve zorg
 Regionale PR

NWC

 Actuele website
 Actuele sociale kaart/informatie Kies beter
 Landelijk portal palliatieve zorg

NWC

2e week van
oktober 2016 en
2017
continu

Bieden van actuele informatie
Informatie voor patiënten, naasten, vrijwilligers.
professionals en andere belangstellenden

 Folders, magazine Pal voor u, films, etc.
 Actueel materiaal en website
 Verstrekken foldermateriaal en evt. doorverwijzing

NWC. Distributie door
netwerkleden in de
eigen organisatie.

continu

