Taak-functieprofiel ketendeelnemer NPZR&o
Doel van de functie van de leidinggevende ketendeelnemer NPZR&o
Het doel van de keten van het NPZR&o is om lokaal de toegankelijkheid van palliatieve zorg
te optimaliseren voor zorgvragen en zorgaanbieder. Dit gebeurt door het vormen van ketens
waarin activiteiten worden afgestemd, met als doel daarmee eenduidigheid, optimale
bereikbaarheid en benutting van de aanwezige zorg te creëren. Hierdoor wordt een
meerwaarde in palliatieve zorg verwezenlijkt, die de partners afzonderlijk niet kunnen
bereiken.
Alle betrokken organisaties zijn vertegenwoordigd door een leidinggevende of coördinator.
Desgewenst kunnen uitvoerenden deelnemen aan de keten, waarbij per deelnemende
organisatie één deelnemer per team, afdeling of discipline afgevaardigd kan worden.
Plaats in de organisatie
De ketendeelnemer valt hiërarchisch gezien onder de eigen organisatie en wordt functioneel
ondersteund door de ketencoördinator.
De participanten zijn binnen de lokale zorgketen gezamenlijk verantwoordelijk voor het
goede verloop van de overgangen van de zorgvragers; afstemming tussen zorgverleners en
verspreiding van kennis en middelen.
De verantwoordelijkheden voor de palliatieve zorgverlening op iedere zorgplek afzonderlijk,
liggen bij de betrokken zorginstellingen en -verleners.
Het takenpakket van de ketendeelnemer bestaat uit:
1. Het deelnemen aan de ketenoverleggen van het NPZR&o, waarbij de leidinggevende
minimaal 75% van de geplande overlegstructuren aanwezig is of waarbij vervanging bij
afwezigheid is geregeld. Er wordt naar gestreefd dat de vervanger telkens dezelfde
persoon is.
2. Uitvoering van het ketenjaarplan en het gevoerde beleid.
3. De ketendeelnemer is verantwoordelijk voor de invoering van gemaakte NPZR&oafspraken binnen het eigen team, afdeling of locatie.
4. De ketendeelnemer is verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening binnen het
eigen team, de afdeling of locatie.
5. Het signaleren van knelpunten ten aanzien van de zorg binnen de lokale keten.
6. De leidinggevende die aan de keten deelneemt, zorgt voor opvolging wanneer hij/zij de
keten verlaat en is verantwoordelijk voor een goede overdracht.
Profiel leidinggevende:
1. Is leidinggevende, aandachtsvelder palliatieve zorg of coördinator op het gebied van
(palliatieve) zorg van een van de deelnemende instellingen en heeft mandaat om
bindende operationele en tactische afspraken te maken.
2. Heeft redelijk zicht op de ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg.
3. Heeft kennis van richtlijnen en procedures op het terrein van de palliatieve zorg.
4. Is zelfstandig en kan eigen initiatief nemen.
5. Redelijk tot goede communicatieve en sociale vaardigheden.
De leidinggevende ketendeelnemer wordt door de eigen organisatie gekozen. De
zittingstermijn is onbeperkt.
De ketens komen maximaal viermaal per jaar bij elkaar. De ketenvergaderingen met
leidinggevenden vinden minimaal tweemaal per jaar plaats. Afhankelijk van de onderwerpen
of knelpunten kunnen zij vaker worden uitgenodigd. Daarnaast is er een jaarbijeenkomst van
het NPZR&o.
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Doel van de functie van de uitvoerende ketendeelnemer NPZR&o
Het doel van de keten van het NPZR&o is om lokaal de toegankelijkheid van palliatieve zorg
te optimaliseren voor zorgvragen en zorgaanbieder. Dit gebeurt door het vormen van ketens
waarin activiteiten worden afgestemd, met als doel daarmee eenduidigheid, optimale
bereikbaarheid en benutting van de aanwezige zorg te creëren. Hierdoor wordt een
meerwaarde in palliatieve zorg verwezenlijkt, die de partners afzonderlijk niet kunnen
bereiken.
Alle betrokken organisaties zijn vertegenwoordigd door een leidinggevende of coördinator.
Desgewenst kunnen uitvoerenden deelnemen aan de keten, waarbij per deelnemende
organisatie één deelnemer per team, afdeling of discipline afgevaardigd kan worden.
Plaats in de organisatie
De ketendeelnemer valt hiërarchisch gezien onder de eigen organisatie en wordt functioneel
ondersteund door de ketencoördinator.
De participanten zijn binnen de lokale zorgketen gezamenlijk verantwoordelijk voor het
goede verloop van de overgangen van de zorgvragers; afstemming tussen zorgverleners en
verspreiding van kennis en middelen.
De verantwoordelijkheden voor de palliatieve zorgverlening op iedere zorgplek afzonderlijk,
liggen bij de betrokken zorginstellingen en -verleners.
Het takenpakket van de ketendeelnemer bestaat uit:
1. Het deelnemen aan de ketenoverleggen van het NPZR&o, waarbij de uitvoerende
minimaal 50% van de geplande overlegstructuren aanwezig is of waarbij vervanging bij
afwezigheid is geregeld. Er wordt naar gestreefd dat de vervanger telkens dezelfde
persoon is.
2. Uitvoering van het ketenjaarplan en het gevoerde beleid.
3. De ketendeelnemer is verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening binnen het
eigen team, de afdeling of locatie.
4. Het signaleren van knelpunten ten aanzien van de zorg binnen de lokale keten.
Profiel uitvoerende:
1. Is uitvoerend op het gebied van (palliatieve) zorg van een van de deelnemende
instellingen.
2. Heeft enigszins zicht op de ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg.
3. Heeft enige kennis van richtlijnen en procedures op het terrein van de palliatieve zorg.
4. Beschikt over enige zelfstandigheid en kan eigen initiatief nemen, eventueel met
ondersteuning van de leidinggevende of ketencoördinator.
5. Redelijke communicatieve en sociale vaardigheden.
De uitvoerende ketendeelnemer wordt door de eigen organisatie gekozen. De zittingstermijn
is onbeperkt.
De ketens komen maximaal viermaal per jaar bij elkaar, daarnaast is er een jaarbijeenkomst
van het NPZR&o.
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