Jaarplan 2021 Netwerken palliatieve zorg
Inleiding
De vier netwerken palliatieve zorg in Drenthe-Steenwijkerland hebben één gezamenlijke
stuurgroep palliatieve zorg. De netwerken hebben van het ministerie van VWS de opdracht om
te coördineren, faciliteren, signaleren en informeren. In dit jaarplan is per onderdeel uitgewerkt
hoe daar in 2021 gezamenlijk vorm aan wordt geven. Aan het eind van het plan zijn de
actiepunten in een schema weergegeven.

Coördineren
Organisatie Netwerken
Overleggen
 Stuurgroep overleggen, 2x per jaar in voorjaar en najaar.
Samenwerkingsconvenant definitief vaststellen in 2021
 4 Netwerk overleggen 5x per jaar
 PCT Drenthe netwerkcoördinator sluit 2x per jaar aan bij overleg en op afroep.
 VG sector. Samen met de netwerken in Groningen en de betrokken organisaties inzetten
op verbeteren palliatieve zorg in de VG sector.
 Kennisdragers overleggen/scholingen 2x per jaar per netwerk
 Organisaties blijven betrekken, kennismaken met nieuwe netwerk- en stuurgroepleden
etc.
Externe contacten onderhouden door netwerkcoördinator
Stuurgroep Consortium Ligare 4x per jaar
Landelijk overleg Consortia (Loco) 4x per jaar
Landelijke werkgroep ZonMw op afroep
Netwerkcoördinatoren dagen Fibula 5x per jaar
Landelijke werkgroep door ontwikkeling Zelfevaluatie palliatieve zorg.
IKNL 2x per jaar overleg regio adviseur
Dementie netwerken Drenthe; 2x per jaar overleg met netwerkcoördinator.
Hogescholen Windesheim, Saxion, VIAA . MBO opleidingen.
Zorgverzekeraars. Contact via Consortium Ligare
ELV palliatief bedden; contact onderhouden met de organisaties die deze bedden aanbieden.
Hospices in Drenthe, 1x per jaar contact met voorzitters
Gemeenten – contact via VDG
Zelfevaluatie palliatieve zorg
In voorjaar 2021 hebben de laatste zorginstellingen een zelfevaluatie gedaan.
 Zorginstellingen stellen een werkgroep samen en gaan de zelfevaluatie in vullen.
 Netwerkcoördinator begeleidt bij opstart, is bereikbaar voor vragen,
 bespreekt de ingevulde zelfevaluatie met de werkgroep en brengt een
advies met verbeterpunten uit.
 Netwerkcoördinator maakt na alle zelfevaluaties een
rapportage met gezamenlijke knelpunten.
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Transmuraal Zorgpad palliatievezorg en ACP/Mapro verder uitrollen
Het opgestelde ACP palliatieve zorg n.a.v. Corona is omgezet in stappenplan ACP;
Alle huisartsen en zorgorganisaties gaan werken volgens deze afspraak.
Dit gaan we monitoren samen met de projectgroep implementatie ACP.

Faciliteren
Project Markering en Proactieve zorgplanning (mapro)/ACP
1. Verder stimuleren van uitrol ACP/mapro in de netwerken
2. Voortzetten project kernteamouderenzorg en palliatieve zorg samen met HZD/ PCT
Drenthe.
Project Spirituele zorg
Stimuleren verdere uitrol van dit project in 2021.
Project Dementie
Stimuleren verdere uitrol gebruik gesprekswijzer bij netwerken dementie
afstemmen met netwerken Dementie
Project CURA ZonMw- Beter Thuis Wonen
Beter Thuis Wonen werkt aan dit project in 2020-2021. Samen met de netwerkcoördinator
informeert zij alle netwerkleden over de voortgang en over de mogelijkheden voor andere
organisaties om hier ook mee te gaan werken.
Scholingen
Per regio een themabijeenkomst in oktober
8 kennisdragersbijeenkomsten

Informeren

Bij houden communicatie middelen:
 Website netwerkpalliatievezorg.nl/drenthesteenwijkerland
 App Palliarts
 Point, bij houden aantal beschikbare bedden hospices
 Regiokatern Pal voor U
 Uitgave info materiaal – folder rondom het levenseinde en info boekje over laatste
wensen.
 Pal voor u bladen verspreiding

Signaleren
Capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplekken
Actie: inzichtelijke maken van de vrije bedden op de Palliarts app en
op website vrije ELV bedden. 2x per week door secretariaat.
Tekortkomingen en knelpunten
 Binnen de structurele overleggen is er aandacht voor knelpunten.
 Monitoren knelpunt intensieve terminale zorg in de 1e lijn.
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Project geestelijke verzorging 1e lijn
Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging in de 1e lijn opzetten voor ouderenzorg en palliatieve zorg.
Hiervoor is samen met de projectleider GV een apart activiteiten plan gemaakt.
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Actie plan 2021
Coördineren
Doelstelling
Samenwerkingsconvenant
waarin helder omschreven
staat wat van organisaties
verwacht wordt en waar de
verantwoordelijkheden en
structuur van de netwerken
en stuurgroep in
beschreven zijn.
Uitwerken verbeterplan
palliatieve zorg met VG
sector

Uitwerking
Samenwerkingsconvenant
vaststellen in de stuurgroep

Wie
Voorzitter
stuurgroep en
netwerkcoördinator

Wanneer
1e kwartaal

Samen met netwerken
Groningen en de VG
organisaties

Netwerkcoördinator

2021

Zorgverzekeraar betrekken
bij netwerk
Gemeenten blijven
betrekken bij netwerk ivm
wmo,
mantelzorgondersteuning
Zelfevaluatie palliatieve
zorg uitgevoerd door alle
zorginstellingen en
rapportage gezamenlijke
knelpunten
Zorgpad Transmurale zorg
verder uitwerken.

Contact via Consortium

Netwerkcoördinator

2021

Via kernteams ouderen en
VDG

Voorzitter
stuurgroep en
netwercoördinator

2021

Samenstellen werkgroep,
invullen evaluatie en
bespreken met
netwerkcoördinator

Netwerkleden en
netwerkcoördinator

2021

Samenwerkingsafspraken
Transmuraalzorgpad en ACP
monitoren

Netwerkleden
PCTD
HZD
Netwerkcoördinator

2021

Uitwerking
Alle zorgorganisaties en
huisartsen werken aan de
gemaakte
samenwerkingsafspraken
In 2021 project kernteam
ouderenzorg en patz verder
uitrollen.

Wie
Alle
zorgorganisaties
Monitoring: HZD en
netwerkcoördinator
Netwerkcoördinator
= projectleider
HZD
PTCD/IKNL
Beleidsmedewerker
Icare

Wanneer
2021

Faciliteren
Doelstelling
Mapro/ACP voortzetten

Project
Kernteamouderenzorg en
palliatievezorg (patz)

Doelstelling
Project spirituele zorg
verder uitrollen in het
netwerk
Gesprekswijzer dementie
verder uitrollen. Werken

Uitwerking
WZA, NNCZ, Icare adviseren
andere organisaties bij
implementatie
Met netwerkcoördinator
dementie plan van aanpak maken

2021

Wie
WZA, NNCZ, Icare

Wanneer
2021

Netwerkcoördinator

2021
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met gesprekswijzer in
digitaal dossier.
Kennisdragers scholen

voor verdere uitrol in digitale
werkwijze.
In voor en najaar een scholing
organiseren voor de
kennisdragers in 4 regio’s

Symposium IDPZ
Cura ZonMw project
implementeren bij Beter
Thuis Wonen en andere
organisaties interesseren
aan te haken

Netwerkleden met
netwerkcoördinator

April en
november

In oktober in iedere regio een
symposium organiseren

Netwerkleden met
netwerkcoördinator

Start 2e kwartaal

Implementatie ZonMw Cura
project door Beter Thuis Wonen.
Informeren en enthousiasmeren
andere zorgorganisaties.
Bijv via kennisdragers. Hier plan
van aanpak voor maken

Netwerkcoördinator
en Projectleider
Beter Thuis Wonen

2021

Informeren
Doelstelling
Informeren zorgverleners
en
Informeren publiek over
palliatieve zorg

Uitwerking
Onderhouden:
Website netwerk
Palliarts app
Point, hospice bedden
Verspreiding:
Pal voor u bladen
Folder “Wat als je je leven
verliest” en boekje wensen
mbt levenseinde

Wie
Secretariaat en
netwerkleden

Wanneer
2021

Netwerkcoördinator
en netwerkleden

2021

Uitwerking
Capaciteit invoeren in Palliarts
app en in Point bij beschikbare
ELV bedden.
Jaarlijks gesprek met
bestuurders hospices en
manager VTZD.

Wie
Secretariaat

Wanneer
2021

Netwerkcoördinator

2021

Wie
Stuurgroep,
geestelijkverzorgers
en netwerkcoördinator

Wanneer
2021

Signaleren
Doelstelling
Monitoren capaciteit en
bezetting van de palliatieve
zorgplekken

Geestelijke verzorging in de 1e lijn
Doelstelling
Geestelijke verzorging in de
1e lijn uitwerken volgens
subsidieverordening VWS

Uitwerking
Projectleider GV werkt plan
van aanpak uit.
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