Zorgverleners gezocht om mee te praten over hospicezorg
Consortium Septet in de regio Utrecht is gestart met het project Hopevol (zie Informatie project
zorgverleners). Dit project maakt inzichtelijk hoe hospicezorg eruit zou moeten zien en de kwaliteit
daarvan, volgens zorgvragers en hun naasten. Het project loopt van eind 2017 tot eind 2020.
In de projectopzet zijn enkele gidspanels opgenomen: groepen van ongeveer 20 mensen die vanuit
eigen praktijkervaringen meedenken over de opzet en inhoud van het project. Er komt zowel een
gidspanel met zorgvragers als een gidspanel met zorgverleners. Voor het ‘gidspanel zorgverleners’
zoeken we zorgverleners die hieraan willen deelnemen.
Wie zoeken we?
We zoeken zorgverleners vanuit verschillende beroepsgroepen, disciplines of niveaus en settings. We
zoeken ook vrijwilligers, dus informele zorgverleners, of coördinatoren daarvan. Dus naast
verpleegkundigen, verzorgenden, artsen zoeken we ook geestelijk verzorgers, psychologen,
maatschappelijk werkers. Zorgverleners werkzaam in hospices, maar ook settings die daarmee
samenwerken, zoals thuiszorg, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen.
Vanwege de landelijk opdracht van het project zouden we graag een spreiding willen over heel
Nederland.
Wat vragen we van je?
De gidspanels komen gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar, op bijeenkomsten verspreid over het land.
Daarnaast kunnen we vragen per mail of per telefoon stellen. We willen starten in januari 2018.
Je denkt mee vanuit je eigen praktijkervaring over zaken als de problemen, wensen en prioriteiten
van zorgvragers en hun naasten, en verschillen tussen verschillende zorgvragers en soorten hospices.
Ook vragen we je om vanuit je eigen praktijkervaring mee te denken over welke vragen verder
gesteld zouden moeten worden en hoe resultaten gedeeld kunnen worden.
Wat bieden we je?
We bieden betrokkenheid en invloed op het landelijke project HOPEVOL dat als doel heeft de
hospicezorg in te richten op een kwalitatieve, veilige, betrouwbare en toetsbare manier afgestemd
op de (toekomstige) wensen en behoeften van de zorgvrager en diens naasten.
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Denise Seelen
(dseelen@raedelijn.nl), kwartiermaker Septet

