Beknopt activiteitenplan Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 2021
Activiteit
a. Coordineren

Beknopte omschrijving
▪ Organisatie en bestuur, ontwikkeling netwerk, regionale netwerkzorg
▪

Bovenregionale samenwerking

▪

Integreren landelijke ontwikkelingen

Stuurgroep, klankbordgroepen, werkgroepen functioneren. Netwerkcoordinator heeft een helpdeskfunctie: informeren, adviseren,
verbinden. Jaarplan en jaarverslag zijn opgesteld, nieuw samenwerkingsconvenant en meerjarenbeleidsplan zijn verder ontwikkeld. Het

b. Informeren

netwerk heeft inzicht in (toekomstige) ontwikkelingen en anticipeert hierop. Financiele continuiteit van het netwerk is geborgd. Actieve
participatie in consortium Septet met aandacht voor lokale kleur. Verbinden van partijen en waar zinvol samen optrekken, bv. met
andere netwerkorganisaties.
▪ Informeren over palliatieve zorg, het aanbod in de regio en het netwerk (zorgverleners en publiek)
▪

Gebruik beschikbare apps, instrumenten en best practices stimuleren

▪

Kennis en ervaringen delen en verspreiden

Betrouwbare informatie over palliatieve zorg en het netwerk is beschikbaar. Aspecten van palliatieve zorg zijn bij publiek en/of
zorgverleners extra onder aandacht gebracht. Beschikbaarheid van geestelijk verzorgers voor consulten, scholing en mdo's is b ekend
in het netwerk.
c. Signaleren

▪

Kwaliteit, capaciteit en bezetting

▪

Adviseren netwerkpartners in kwaliteit van zorg

▪

Toepassing zelfevaluatie stimuleren en ondersteunen

Organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve tekortkomingen worden gesignaleerd en aangepakt. Overzicht van capaciteit en
bezetting hospices is beschikbaar. Toepassing van de zelfevaluatie is gestimuleerd en ondersteund.
d. Faciliteren

▪

Basisscholing en verdiepende nascholingen

▪

Samenhangende palliatieve zorg thuis

▪

Projecten

Verpleegkundigen, verzorgenden, sociale teams, vrijwilligers e.a. zijn geschoold in palliatieve zorg. Digitale scholingen worden
doorontwikkeld. Kwaliteit en samenhang van zorg thuis krijgt bijzondere aandacht, b.v. in PaTz-teams en in de PaTz-kerngroep. Er
wordt in elke regio een project(uitrol) gefaciliteerd.
e. Projecten ZonMw Penvoerderschap en regionale projectleiding bij:
▪ In gesprek met de burger in Zuidoost-Utrecht, projectleider: Robin Zuidam, Het Bezinningshuis
▪ In gesprek met de burger Utrecht stad, projectleider: Anja Bekink
▪ Gereedschapskist palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking, projectleider: Bert Veneberg, Bartiméus

