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Voortgang projecten
In de presentatie die als bijlage van dit verslag wordt meegezonden staat uitgebreide informatie over
de onderwerpen die in het overleg zijn besproken. Dit verslag geeft per agendapunt de bespreking
(reacties en vragen) weer en de gemaakte vervolgafspraken.
Projecten:
-Centrum voor Levensvragen
-PalliSupport
-DIS-PZ
-Rouw en Nazorg

Bespreking Rouw- en Nazorg
Hoe zit het met financiering? Er is geen aparte financiering voor rouw- en nazorg. Het moet
plaatsvinden binnen de bestaande uren voor intake en begeleiding. Onderzoek wijst uit dat het niet
veel tijd hoeft te kosten wanneer je gedurende het hele zorgtraject aandacht aan (anticiperende)
rouw besteedt. Dit vermindert de druk en de vraag naar nazorg achteraf.
Afspraken
 Het handboek is gepresenteerd op het Contactpersonenoverleg. De volgende stap is om het
op te nemen in de zorgplannen binnen de eigen organisatie.

Toekomst netwerken palliatieve zorg en in het bijzonder van Netwerk PZG&V
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor ons netwerk zijn:
 aanpassing convenant en organisatie van het Netwerk PZG&V
 Platform overleg wordt Algemene Ledenvergadering
 meer participatie in werkgroepen / projecten.
Bespreking en discussie:
Hoe is de verhouding tussen de verantwoordelijkheden van de lid organisaties en het functioneren
van het netwerk? Als netwerk lid kun je niet 100% je eigen belang voorstaan. Je zult hier en daar
moeten aanpassen en moeten investeren als organisatie in het grote geheel en moeten bijdragen om
de palliatieve zorg te verbeteren. Je hebt daar mede verantwoordelijkheid in.
Discussie over de investering. Kleine bedrijven kunnen dit moeilijker realiseren. De voorzitter doet
een appèl op de deelnemers dat we het met z’n allen moeten doen, anders komt de samenwerking
niet van de grond. Het tekenen van het convenant is geen vrijblijvendheid meer.
Het woord ‘deelnemer’ zou passender zijn bij dit samenwerkingsverband. Het woord ‘convenant’
komt niet voor in het organisatiedocument. De patiënt wordt onvoldoende benoemd.

afspraken



Bovenstaande opmerkingen zullen worden verwerkt. Principiële bezwaren of vragen over het
convenant en het organisatie document kunnen voor 1 september doorgegeven worden
aan kristel.menssink@palliatievezorggooi.nl.
Wanneer de documenten definitief zijn vastgesteld komt er een nieuwe handtekening ronde.
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Werktafels
Welke activiteiten gaan we komende jaren met elkaar oppakken. Rondom diverse werktafels wordt
er gebrainstormd over wat het doel zou kunnen zijn van de te vormen werkgroepen en welke
opdracht deze zouden moeten krijgen.
Deskundigheidsbevordering
• In de hospices heeft iedereen de basisscholing pall zorg gevolgd.
• Buurtzorg heeft een eigen opleidingsprogramma.
• Er is vraag naar complementaire zorg.
• Er komen Dialoogbijeenkomsten met ROC’s om hun curriculum af te stemmen op de
praktijkbehoefte bij organisaties.
• De Oude Pastorie verzorgt een klinische les door medewerkers die naar
netwerkbijeenkomsten zijn geweest.
• Er is veel animo voor de post-hbo opleiding verpleegkunde tbv de bemensing van het TPT
team.
P.R.
• Bepaal wat je moet communiceren, wat is je boodschap.
• Bepaal je doelgroep: zorg verleners of publiek.
• Betrek een deskundige marketing en communicatie.
• Gebruik social media kanalen (Insta, FB).
• Tommy in de zorg , blogger gericht op jongeren.
• Ik mis het foldertje bij de apotheek.
• Publiceer meer blogs / verhalen.
• Publieksvoorlichting over palliatieve zorg vanuit de organisaties zelf laten doen.
• Sluit aan bij wat er is , zoals zorgmetbeter.nl
• Doe mee met Palliaweb.
• Sluit aan bij bestaande systemen die de medewerker al gewend is te raadplegen. Ook met de
nieuwsbrief.
• Wordt PalliArts doorontwikkeld? Beheer bedden-vrij vanaf je smartphone en vermelding van
respijtzorgbedden.
• Krachten bundelen met communicatiedeskundigen uit de organisaties. Samen zorgdragen
voor de nieuwsbrief website, publieksvoorlichting.
Samenwerking ouderenzorg en dementie
• Binnen dementiezorg is een casemanager dementie van belang.
• Belangrijk is dat alle zorgverleners rondom de patiënt elkaar kennen.
• Verzamel data over verschillende casuïstiek en bedenk gezamenlijk oplossingen voor de
hiaten.
• Vanuit het netwerk de verbinding leggen naar het netwerk dementie. De volgende keer een
casemanager dementie uitnodigen.
PaTz groepen
• Momenteel worden PaTz groepen vanuit huisartsen gestart.
• Iedereen is vrij om zelf proactief huisartsen te benaderen om een PatZ groep te beginnen.
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Publiek
• Voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de huisartsenpraktijken blijken succesvol
te zijn.
• De Oude Pastorie organiseert maandelijks mantelzorg gesprekken en regelmatig familie
bijeenkomsten. In groepsverband is het niet altijd mogelijk om over het levenseinde te
praten. Men zit in verschillende fasen van de ziekte en heeft er soms moeite mee. Domus
Magnus herkent dit beeld ook.
• Meer organisaties en gemeenten enthousiast krijgen voor het organiseren van voorlichting
over palliatieve zorg (vooral bij instellingen waar het minder een speerpunt is).
• Binnen deze organisatie op zoek gaan naar ambassadeurs die hier aandacht voor weten te
genereren.
Afspraken:
 Aan de hand van bovenstaande uitkomsten de opdrachten formuleren en uitwerken.

