JAARPLAN 2019
1. Indeling
De activiteiten in het jaarplan zijn beschreven volgens de door het Ministerie van VWS geformuleerde en gesubsidieerde kerntaken
van een netwerk palliatieve zorg. De coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve en
terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de regio. De netwerkcoördinator heeft een onafhankelijke positie. Eén van de
lidorganisaties vervult de rol van kassier van het netwerk en formeel werkgever van de coördinator: sinds 2016 is dat Careyn. Het
jaarplan 2019 sluit aan op het Kwaliteitskader palliatieve zorg, de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en die
van Septet, consortium palliatieve zorg Midden-Nederland. Het is i.o.m. de stuurgroep opgesteld door de coördinator van het netwerk.
a.

b.

c.

Coördineren
▪

Samenwerking met landelijke organisaties, integreren landelijke ontwikkelingen

▪

Bovenregionale samenwerking

▪

Regionale netwerkzorg; incl. bestuur, continuïteit en ontwikkeling van de netwerken

▪

Regiostructuur geestelijke verzorging thuis

Informeren
▪

Informeren over palliatieve zorg, het aanbod in de regio en over de netwerken zelf aan zorgverleners en aan publiek

▪

Kennis uitwisselen, delen en verspreiden in de netwerken

Signaleren
▪

d.

Kwaliteit, capaciteit en bezetting

Faciliteren
▪

Deskundigheidsbevordering

▪

Samenwerking

Adres

p/a Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6 3562CN Utrecht

Website

www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost

Netwerkcoördinator

Margriet Wanders

Email

m.wanders@careyn.nl
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2. Activiteitenplan 2019
a. Coördineren
Thema

Resultaat

Activiteiten

Landelijke

Het netwerk heeft inzicht in de (toekomstige)

Volgen van de ontwikkelingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg, PZNL, VWS,

ontwikkelingen

ontwikkelingen en anticipeert hierop.

VGVZ, Agora enz. De coördinator informeert en adviseert het bestuur. De
coördinator neemt deel aan landelijke werkgroepen, presentaties e.d.

Bovenregionale

Actieve participatie in Septet met aandacht voor de

De netwerkcoördinator neemt deel aan het coördinatieteam en aan Septet-

samenwerking

lokale kleur. Verbinden van partijen. Waar zinvol

projecten, is linking pin van de patiënten/naastenraad, regisseur van de

gezamenlijk optrekken bij opdracht geestelijke

programmalijn ‘bewust en deskundig’, neemt deel aan taakgroepen (project

verzorging.

dementie Zeist) en is ad hoc beschikbaar voor activiteiten van Septet. Best
practices worden vertaald naar de netwerkregio’s.

Regionale

Deelnemende organisaties dragen

Bestaande contacten en draagvlak binnen organisaties consolideren en

netwerkzorg

verantwoordelijkheid voor draagvlak netwerk

uitbouwen, m.n. op bestuurlijk en managementniveau. Jaarplannen en

binnen de eigen organisatie.

jaarverslagen van het netwerk worden met bestuur of management besproken.

Palliatieve zorg in de regio geagendeerd en

Contact leggen en onderhouden met relevante instanties (bv. gemeenten),

gepositioneerd.

organisaties, zorggroepen en -ketens in de regio. Verbinden van partijen.

Helpdeskfunctie: informeren, adviseren, verbinden.

Netwerkpartners e.a. informeren, op weg helpen en zo nodig verbinden.

Bestuur en

Financiële continuïteit van de netwerken en

Jaarlijkse aanvraag en verantwoording van de netwerksubsidie en subsidie

continuïteit

geestelijke verzorging thuis is geborgd.

geestelijke verzorging thuis.

Stuurgroep, klankbordgroepen, werkgroepen

Stuurgroepoverleg 3x per jaar.

functioneren. Samenwerkingsconvenant,

Contactgroepoverleg 4 x per jaar.

meerjarendoelen en jaarplan opgesteld. Relaties

Werkgroepoverleggen: wisselend, nieuwe werkgroepen opzetten waar nodig.

onderhouden en uitgebreid.

Samenwerkingsconvenant en meerjarendoelen opstellen i.s.m. stuurgroep.

Netwerkcoördinator is geïnformeerd en deskundig.

Deelname aan congressen, landelijke bijeenkomsten e.d.

Regiostructuur

Regiostructuur centra voor levensvragen en

In samenwerking met andere Septet-netwerken bezien wat centraal kan en wat

geestelijke

financiering geestelijke verzorging thuis voor 50+

per netwerk. Inventariseren wat er al is, draagvlak zoeken, criteria formuleren,

verzorging thuis

is opgezet en functioneert.

declaratiepunt inrichten, centra voor levensvragen opzetten.
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b. Informeren
Thema
Voorlichting

Resultaat
Betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke
informatie over palliatieve zorg en over het
netwerk is beschikbaar.

Update en verdere implementatie van de film ‘Ik
blijf een poosje bij je zitten’ (2017) in netwerken
en onderwijs, landelijk en regionaal.
Kennis delen en
verspreiden

c.

(Een aspect van) palliatieve zorg is bij publiek
en/of zorgverleners onder de aandacht gebracht.
Beschikbaarheid consulten, scholing en mdo’s
geestelijk verzorger zijn bekend bij
netwerkpartners.

Activiteiten
Informatiemateriaal bundelen en desgewenst ontwikkelen, promoten en verspreiden
in het netwerk. Magazine Pal voor U verspreiden. Vijf digitale nieuwsbrieven maken.
Update van digitaal document Zicht op Zin met trainingen spirituele zorg.
Onderhoud en actualisering website en ZorgZoeken incl. vrije plaatsen in de
hospices. Bijhouden regionale gegevens in PalliArts incl. vrije plaatsen in de
hospices. Via accounts op Twitter en LinkedIn inhoudelijk informeren.
Netwerkbrochure maken.
Film onder de aandacht blijven brengen via bijeenkomsten, scholingen, presentaties
en social media. Update m.b.t. rol vrijwilligers.
Themabijeenkomst i.h.k.v. de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ)
organiseren.
Themabijeenkomst geestelijke verzorging organiseren i.s.m. geestelijk verzorgers,
PR digitaal en anderszins.

Signaleren

Thema

Resultaat

Activiteiten

Kwaliteit

Organisatorische, kwalitatieve en

Netwerkpartners zijn geadviseerd bij verbeterprojecten, in palliatieve commissies en

kwantitatieve tekortkomingen in de palliatieve

projectgroepen e.d. Presentaties geven over palliatieve zorg. Werkgroep kwaliteit

zorg worden gesignaleerd en aangepakt.

starten.

Capaciteit en

Overzicht van capaciteit en bedbezetting in

Hospices leveren gegevens aan die worden verwerkt in het jaarverslag 2018. Adviseren

bezetting

hospices in de regio.

bij over- of onderbezetting.
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d. Faciliteren
Thema

Resultaat

Activiteiten

Deskundigheids-

Nascholing m.n. verpleegkundigen en verzorgenden.

Tien nascholingen organiseren.

Deelname aan basisscholingen niveau 3/4 en 4/5 gestimuleerd.

Informeren, deelnemers werven, overleg met ROC voor vier scholingen.

Samenbrengen van relevante partijen m.b.t. een thema.

Symposium ‘In gesprek met elkaar’ i.s.m. Septet.

Kennis en ervaringen m.b.t. hospicezorg uitgewisseld in brede

Faciliteren van drie bijeenkomsten met eindverantwoordelijken van

zin en i.h.k.v. het Hopevol-project; krachtenbundeling.

hospices in de Septet-regio en het kernteam van Hopevol.

Kwalitatief betere en meer samenhangende palliatieve zorg

Versterking samenwerking wijkverpleegkundigen, huisartsen e.a. in de

voor patiënten en naasten thuis.

eerstelijnszorg. Draagvlak creëren voor het starten van PaTz-groepen

bevordering

Samenwerking

en Cirkelteams.
Patiënten met beginnende dementie en hun naasten in een

Pilot proactieve zorgplanning voor mensen met de diagnose dementie

vroeg stadium met proactieve zorgplanning begeleiden.

in Zeist uitvoeren i.s.m. Septet, Raedelijn en lokale partijen.
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3. Beoogde resultaten 2019
a. Coördineren
Bestuurlijke zaken

•

Drie stuurgroepoverleggen, waarvan één ‘heidag’ over toekomstscenario’s netwerken

•

Nieuw (tijdelijk) samenwerkingsconvenant gereed en door netwerkpartners ondertekend

•

Meerjarendoelen 2020-2021 in concept gereed

•

Jaarplan, jaarverslag, subsidieaanvragen, verantwoording

Klankbordgroepen lidorganisaties

Groepen beide regio’s 2x bijeen geweest: thema, uitwisseling en input 2020

Deelname in consortium Septet

Deelname aan coördinatieteam, trekken patiënten/naastenraad en taakgroep dementie, regisseren
programmalijn ‘bewust en deskundig’ en voorzitten hospicedialoog Hopevol. Betrokken in stuur- en
projectgroepen van Septet-projecten. Best practices vertalen naar de netwerkregio’s.

Regiostructuur geestelijke verzorging

b. Informeren
Website, nieuwbrief, Pal voor u magazine
Digitale gids spirituele zorg Zicht op Zin
PalliArts, ZorgZoeken, website vrije
plaatsen hospices
Netwerkbrochure
Film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

•

In samenwerking met andere Septet-netwerken bezien wat centraal kan en wat per netwerk

•

Onafhankelijk kwartiermaker, projectleider en projectgroepen aan- en samengesteld

•

Inventarisatie en draagvlak

•

Quick start: criteria voor declaratie, declaratiepunt ingericht, verwijzers geinformeerd (zie b)

•

Infrastructuur regionaal en bovenregionaal gereed: groeimodel voor korte en middellange termijn

•

Centra voor levensvragen opgezet incl. pool van geestelijk verzorgers, triage en toetsing

•

Criteria/model voor scholing, deelname mdo’s en consulten in definitieve vorm gereed

•

Afwikkeling declaraties rond

•

Financiele verantwoordingsstructuur naar VWS ingericht (uitbesteding)

Website actueel, vijf nieuwsbrieven uitgebracht, twee edities Pal voor u in de regio verspreid met actuele
regiogids
Geactualiseerd (staat op de website)
Het hele jaar actueel
Gereed en beschikbaar
De rol van VPTZ-vrijwilligers is in de film opgenomen. De nieuwe versie van de film is beschikbaar voor alle
netwerkcoördinatoren, netwerkpartners, onderwijsinstellingen.
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IDPZ oktober 2019
Beschikbaarheid consulten, scholing en
mdo’s geestelijk verzorger bekend
c.

Themabijeenkomst ‘Zorg voor (na)bestaanden’ i.s.m. o.a. Stichting Tröst en Humanitas
Info via nieuwsbrief, website, PaTz-groepen, klankbordgroepen, themabijeenkomst geestelijke verzorging.
Flyer voor publiek en/of verwijzers gemaakt en verspreid.

Signaleren

Zelfevaluatie palliatieve zorg

Zelfevaluatie bekend via infokanalen en klankbordgroepen.
Deelname van drie lidorganisaties met begeleiding.

Overzicht capaciteit en bezetting hospices

Overzicht in jaarverslag 2018

d. Faciliteren
Nascholingen

Tien geaccrediteerde korte nascholingen georganiseerd, ca. 500 zorgverleners geschoold

Basisscholingen palliatieve zorg

Vier basisscholingen ROC M-N gefaciliteerd

Symposium Septet

Organisatie inhoudelijk van Septet-symposium ‘In gesprek met elkaar’ januari 2019

Hospicedialoog

Drie bijeenkomsten i.s.m. Septet (Hopevol-project): 2x inhoudelijk thema

PaTz-groepen

Vijf nieuwe PaTz-groepen in de regio

Pilot proactieve zorgplanning bij

•

Plan van aanpak vastgesteld en uitvoering gestart

dementie Zeist

•

Scholing deelnemers

•

Publieksbijeenkomst ‘Praten over dementie’

•

Thema in Alzheimercafé

•

Regeling voor evaluatie en verantwoording

•

Publieksbijeenkomst ‘De dappere patiënt’

•

45 mensen met dementie geïncludeerd

•

Projectdoelen rond bewustwording, deskundigheid en samenwerking behaald
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