NIEUWSBRIEF 2, DECEMBER 2021

In deze 2e nieuwsbrief de stand van zaken van het programma regionale
capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg (rcDMZ) per december 2021.

VOORTGANG RC-DMZ EN DANK
Het jaar 2021 was wederom een tumultueus jaar waarin
Covid-19 een grote stempel op ons doen en laten heeft
gedrukt. Ondanks de belemmerende situatie is in alle vijf de
regio's flinke vooruitgang geboekt op de beleidsthema's.
Met fase verschillen per regio en interacties met lopende
programma's in de regio's. Dat leidt tot interessante
tussenresultaten. Er is hard gewerkt aan de realisatie van de
gestelde doelen in 2021. De draaiboeken zijn zo goed als
gereed en de jaarplanning voor 2022 is in de maak. Kortom,
we kunnen met tevredenheid terugkijken op dit
programmajaar. Daarbij een bijzonder woord van dank voor
de coördinatoren en projectleiders voor hun inzet. Wij
wensen iedereen fijne feestdagen en op naar een mooi
2022!
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Meer achtergrondinformatie over het project, de
achtergronden en de verschillende onderdelen vindt u op
de website www.rcdmz.nl
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CAPACITEIT

RAMING

Voor het doen van de ramingen wordt gebruik gemaakt van een
speciale applicatie. De OZ-applicatie. Na de eerste raming begin 2021
bleken onderdelen van deze applicatie voor de gebruikers
onduidelijkheden op te leveren. Het Capaciteitsorgaan heeft de
applicatie dan ook een flinke update gegeven.
De tweede ramingsronde is onlangs gestart. Aan de hand van alle
gebruikservaringen en voortschrijdende inzichten zal de OZ-applicatie
verder geoptimaliseerd worden. Denk hierbij aan gebruiksgemak,
eenduidigheid en een uitgebreide help-functie.

Vragenlijst - 0-meting

BELEIDSCYCLUS

REGIONALE

OZ-applicatie

In het programma wordt als tweede pijler de beleidscyclus
meegenomen voor ouderengeneeskunde in de regio. Gerichte inzet van
de SO en de juiste wijze van betrokkenheid bij het beleid in de regio
draagt bij aan het optimaliseren van het functioneren van de SO. Bij de
start van het programma rcDMZ was in de vijf regio's weinig zicht op de
betrokkenheid van de SO's in de regio bij het beleid. Daarom is in het
najaar van 2021 een vragenlijst ingezet om de 0-situatie in kaart te
brengen. In de regio's komt ook geleidelijk meer zicht op de
operationele beleidscycli gericht op ouderengeneeskunde. In de
kennisbank die intern voor het project gebruikt wordt, staan
voorbeelden.
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ZUIVERHEID
BOEKEN

TAAK
DRAAI

Kennisbank 'Taakzuiverheid'
De derde pijler in het programma rcDMZ is 'taakzuiverheid'. Op dit
moment wordt op initiatief van regio Zeeland een kennisbank voor
Taakzuiverheid ingericht. Aanpak en werkwijze is uitgewerkt en in
beeld gebracht. Diverse hulpmiddelen om de projectleiders in de regio
te ondersteunen bij deze pijler in het programma zijn beschikbaar.
In de verschillende regio's zijn uiteenlopende projecten geweest waarin
de rollen en taken van de SO een onderdeel vormden. De opgedane
kennis wordt op deze manier vastgelegd en gedeeld tussen de regio's.
Om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren.

Gestructureerde planning in draaiboeken
In het project rcDMZ zijn vijf regio's actief met in iedere regio een
inhoudelijk en een organisatorische projectleider. Het project kent
langs de lijnen van de 3 pijlers vaste mijlpalen. Deze zijn gevat in
draaiboeken per pijler. Iedere regio hanteert deze mijlpalen als
uitgangspunt voor het samenstellen van een eigen regionaal draaiboek.
Hiervoor wordt de tool 'onlinedraaiboek.nl' gebruikt. Om niet iedere
regio het wiel opnieuw uit te laten vinden, worden deze draaiboeken
met elkaar gedeeld en best practices uitgewisseld.

VILANS

PRESENTATIE

Presentatie voor Vilans
Half november verzorgden Tineke Zijlstra (Capaciteitsorgaan) en Mariët
de Zwaan (penvoerder programma rcDMZ) een presentatie voor Vilans.
Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg. Mariët en
Tineke namen de aanwezigen mee in het programma. De aanleiding,
het doel en de wijze van inrichten van het programma.
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Ervaringen van een projectleider...
We spreken met Kayla Ho, organisatorisch projectleider voor zowel de
regio Apeldoorn-Zutphen als de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.
Hoi Kayla, hoe staat het met het rdDMZ programma in deze regio’s?
We zijn goed op weg. We hebben een planning voor 2022 in de steigers
staan en in januari wordt deze volledig gemaakt en ingekleurd om alle
deelnemers mee te nemen in het hele programma in de twee regio’s.

KAYLA HO

PROJECTLEIDER

Hoe staat het met de betrokkenheid van SO’s in de regio?
In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere is de betrokkenheid vrij hoog. Het
is een stabiele groep van mensen die de aanspreekpunten vormen en
die ook echt iets willen met het programma.
Ik begreep dat jullie hier ook met huisartsen samenwerken?
Dat klopt. In deze regio gaan we in 2022 een brainstorm organiseren
over capaciteitsmanagement en dat doen we samen met de
huisartsenorganisatie om de huisartsencapaciteit erbij te betrekken.
We werken hiervoor samen met de RHOGO, de regionale
brancheorganisatie van de huisartsen in de regio. Zij willen net zoals wij
meer wijkgericht werken en we gaan kijken of de SO en huisarts op een
manier te koppelen is. Uit die brainstorms willen we een voorstel
maken voor de hele regio, waarbij ook gekeken wordt naar de huidige
programma’s en projecten dus de beleidscyclus en taakzuiverheid
meenemen.
Is er ook samenwerking met andere programma’s in de regio?
Deze samenwerking willen we zeker gaan opzoeken. Dat is complex,
want in de praktijk sluiten veel van de initiatieven op elkaar aan. In het
rcDMZ programma willen we kijken waar dit programma
aanknopingspunten vindt in de andere programma’s van de Regionale
Zorgvisie van Gooi-Vechtstreek-Almere. Daar zitten veel programma’s
en projecten in zoals het gebruik van de hololens, het IMOZ en de
andere resultaten van de actielijnen uit het binnenkort afgeronde
programma SO-GVA (Specialist Ouderengeneeskunde in
toekomstperspectief). Voor Apeldoorn-Zutphen staat een dergelijke
aanpak ook op de planning. Daar ligt inmiddels ook een
intentieverklaring van de huisartsenorganisatie om de samenwerking
tussen de SO’s en de huisartsen in de regio mogelijk te intensiveren.
Goed bezig dus. Nu even een paar dagen vrij?
Ik werk de komende tijd door, maar ik ga wel in januari naar Lapland.
Het is best druk geweest dus vakantie heb ik wel verdiend...
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REGIO
REGIE

De regionale projectleiders rcDMZ

Projectleiders in regie - feedback
Het programma kent een landelijk kader met een regionale dynamiek.
In de vijf regio's is lokale ruimte om invulling te geven aan de realisatie
van de programma-doelen. Onlangs hebben de projectleiders een
aantal evaluatiepunten ingebracht. Begin volgend jaar wordt deze
feedback uitvoerig besproken en doorvertaald naar het programma.

STUURGROEP RC-DMZ

Stuurgroep compleet
Met de toetreding van Verenso, SOON en vertegenwoordiging van de
huisartsen is de landelijke stuurgroep compleet en zijn alle gewenste
landelijke belanghebbenden aangesloten. De stuurgroep bestaat uit:
Mariet de Zwaan - voorzitter landelijke stuurgroep rcDMZ
Aloys Kersten - vertegenwoordiging ministerie VWS, directie LZ
Tineke Zijlstra - Capaciteitsorgaan
Anke Huizenga - landelijke stuurgroep Duurzame Medische Zorg
Jan Hendriks - landelijke programmamanager rcDMZ
Wilma Hartman - programma ondersteuning
Roy Dom - penvoerder regio Apeldoorn-Zutphen
René Hup - penvoerder regio Gooi-Vechtstreek-Almere
Inge Borghuis - penvoerder regio Amsterdam
Monica Roose - penvoerder regio Zeeland
Aukje Reinders - van der Galiën - penvoerder regio Flevoland
Rhona Hoven - Eveleigh - vertegenwoordiging Verenso
Nettie Lensink - vertegenwoordiging Verenso
Raymond van de Walle - vertegenwoordiging SOON
Ludieke van der Es - vertegenwoordiging INEEN
Jolanda Meijer - vertegenwoordiging INEEN
Mirjam van het Veld - vertegenwoordiging LHV
Monique Roedoe – vertegenwoordiging LHV
Bianca Buurman - vertegenwoordiging V&VN
Niels Jongejan - vertegenwoordiging NAPA
Inge Rinzema - vertegenwoordiging V&VN
Hilke van Cuylenborg – vertegenwoordiging sectie ouderen NIP
Karin de Poorter - vertegenwoordiging ACTIZ

Fijne feestdagen en een geweldig 2022!
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