JAARPLAN 2020
De activiteiten in het jaarplan zijn beschreven volgens de door het Ministerie van VWS geformuleerde en gesubsidieerde kerntaken,
gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve en terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de regio.
Het jaarplan 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.

Coördineren

Thema

Doel

Resultaten

Regionale
netwerkzorg

Palliatieve netwerkzorg in de regio
geagendeerd en gepositioneerd.

Zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorggroepen en -ketens, clienten- en
ouderenorganisaties enz. in de regio geïnformeerd, betrokken en waar nodig verbonden.

Bestuur en

Financiële continuïteit van de netwerken en
centra voor levensvragen is geborgd.

Jaarplannen 2021, jaarverslag 2019, subsidieaanvragen 2021, verantwoordingen 2020
gereed.

Slagvaardige stuurgroep, actuele

▪
▪

continuïteit

samenwerkingsovereenkomst, actuele
voorwaarden lidmaatschap. Formuleren
meerjarendoelen 2021-2023.
Structuur netwerk functioneert.

▪
▪
▪

Nieuwe werkwijze stuurgroep: leden hebben een mandaat voor de eigen sector.
Lidorganisaties zijn verantwoordelijk voor draagvlak netwerk in de eigen organisatie.
Jaarplan en jaarverslag zijn bekend bij bestuur / management lidorganisaties.
Nieuw samenwerkingsconvenant gereed en door netwerkpartners ondertekend.
Meerjarendoelen geformuleerd.
Klankbordgroepen 4x per jaar met thema, uitwisseling
en input voor 2021.

Bovenregionale

Actieve participatie in Septet met aandacht

Werkgroepen hebben bijdrage geleverd aan actuele en aan doorlopende thema’s.
Nieuwe werkgroep opgezet waar nodig.
De netwerkcoördinator vertegenwoordigt het netwerk in het coördinatieteam van Septet en

samenwerking

voor lokale kleur.

in Septet- projecten, is PiP van de PNraad en taakgroep dementie en is ad hoc beschikbaar

▪

voor activiteiten van Septet. Best practices zijn vertaald naar de netwerkregio’s.
Landelijke

Het netwerk heeft inzicht in de

Nationaal Programma Palliatieve Zorg, Fibula, PZNL, VWS, VGVZ, Agora enz. De

ontwikkelingen

(toekomstige) ontwikkelingen en

coördinator neemt deel aan landelijke werkgroepen, presentaties e.d. en informeert en

anticipeert hierop.

adviseert waar relevant het bestuur en de lidorganisaties.

Regiostructuur

Regiostructuur centra voor levensvragen en

▪

geestelijke

financiering geestelijke verzorging thuis

verzorging thuis

voor 50+ en mensen in de palliatieve fase
en naasten functioneert.

▪
▪
▪
▪

Projectleiding centra voor levensvragen is uitgevoerd of elders belegd. Uitvoering GV
thuis is gerealiseerd: consulten, scholing, mdo’s.
In samenwerking met Septet-netwerken is bezien wat centraal kan en wat per netwerk.
Contract Utrecht stad 2020-2021 gereed: coördinatie en uitvoering in eigen beheer.
Centrum voor levensvragen Zuidoost-Utrecht verder ingericht en gecoördineerd,
convenant en handboek gereed en geïmplementeerd.
Traject deelname centra voor levensvragen aan koepelstichting Midden-Nederland.

b.

Informeren

Thema
Informeren over
palliatieve zorg,
geestelijke
verzorging, het
aanbod en het
netwerk

Doel
Betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke
informatie over palliatieve zorg en over (het
aanbod in) het netwerk is beschikbaar voor
zorgmedewerkers en voor publiek.

Kennis delen

Palliatieve zorg of geestelijke verzorging is bij
publiek en zorgverleners interactief onder de
aandacht gebracht.

Tools

Gebruik van apps, tools enz. stimuleren

Resultaten
▪ Website onderhouden en actueel. incl. vrije plaatsen in hospices.
▪ Zes nieuwsbrieven verschenen.
▪ Zorgverleners en publiek geïnformeerd via social media: Twitter en LinkedIn.
Bekendheid netwerk vergroot.
▪ Pal voor u-magazine 2020-2021 verspreid onder zorgverleners en publiek.
▪ Regiogids aangepast.
▪ Actueel infomateriaal verspreid.
▪ Beschikbaarheid consulten, scholing en mdo’s geestelijk verzorgers is bekend bij
netwerkpartners.
▪ Factsheet netwerken gemaakt en verspreid.
▪ Themabijeenkomst i.h.k.v. de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ).
▪ Themabijeenkomst centrum voor levensvragen Zuidoost-Utrecht.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

c.

Bijhouden regionale gegevens in PalliArts incl. vrije plaatsen in de hospices.
Kwaliteitskader PZ, richtlijnen, handreikingen enz. gedeeld.
Website voor zorgverleners Palliaweb bekend gemaakt.
Website voor publiek overpalliatievezorg.nl bekend gemaakt.
Film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’ bij zorgverleners en onderwijs onder de aandacht
gebracht.
Actuele tools gedeeld.

Signaleren

Thema

Doel

Resultaten

Organisatorische,

Capaciteit en bedbezetting hospices
monitoren.

Hospices leveren gegevens over capaciteit en bedbezetting aan die worden verwerkt in een
overzicht in het jaarverslag 2019. Adviseren bij over- of onderbezetting en bij nieuwe
initiatieven voor een hospice.

Toepassing zelfevaluatie stimuleren en
ondersteunen

Zelfevaluatie bekend via infokanalen en klankbordgroepen. Implementatie en begeleiding
zelfevaluatie bij drie lidorganisaties.

kwalitatieve en
kwantitatieve
tekortkomingen
Zelfevaluatie
palliatieve zorg
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d.

Faciliteren

Thema

Doel

Scholing

Deskundige hulpverleners.

Project Utrecht

Een onderwerp uitdiepen en al doende
palliatieve zorg meer bekend maken.
Palliatieve zorg en dementiezorg verbinden
Palliatieve zorg bij
door advance care planning bij beginnende
dementie
dementie toe te passen.
Passende zorg thuis in de palliatieve fase.
Samenhangende
palliatieve zorg thuis Versterking samenwerking huisartsen,
wijkverpleegkundigen e.a. in de eerste lijn.

Resultaat
Verpleegkundigen, verzorgenden, sociale teams, vrijwilligers e.a. zijn geschoold in
palliatieve zorg en in geestelijke zorg en aandacht.
▪ Vier basisscholingen palliatieve zorg verpleegkundigen en voor verzorgenden
gefaciliteerd.
▪ Zes geaccrediteerde nascholingen georganiseerd: ca. 250 zorgverleners geschoold.
Verkenning, samenwerking, onderwerp, project gestart en begeleid.
▪

De pilot 'Tijdig aandacht voor leven en sterven met dementie' is geëvalueerd en zo mogelijk
verder uitgerold in Zeist. Handvat en presentatie voor andere regio’s zijn beschikbaar.
▪
▪

Lidorganisaties zijn geïnformeerd over PaTz-groepen en Cirkelteams.
Drie nieuwe PaTz-groepen in de regio.

Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
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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