NIEUWSBRIEF 1, OKTOBER 2021

In deze nieuwsbrief de stand van zaken van het programma regionale capaciteitsraming
Duurzame MedischeZorg (rcDMZ)

WAT IS HET PROJECT RC-DMZ?
Het programma rc-DMZ wil de medische zorg voor ouderen in
de toekomst borgen, door het realiseren van duurzame
medische zorg (DMZ) voor ouderen.
Een regionale aanpak, dicht bij de uitvoering is daarbij het
meest effectief. Daarom is in vijf regio’s in Nederland gestart
met het regionaal uitvragen van de benodigde capaciteit voor
opleiden, leren en ontwikkelen. Deze zogenaamde regionale
raming vormt input voor het maken van regionaal beleid voor
duurzame medische zorg voor ouderen. Hierbij komt er ook
goed zicht op de verschillende taken en bevoegdheden van
alle professionals die betrokken zijn bij de medische zorg aan
ouderen, zodat deze zo zuiver mogelijk verdeeld en ingericht
kunnen worden.
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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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WEERGAVE

SCHEMATISCHE

INRICHTING

Hoe is het programma ingericht?
In ieder van de vijf verschillende regio’s zijn zowel een organisatorische
als een inhoudelijk projectleider actief voor dit programma. Zij
onderhouden de contacten met de ouderenzorg instellingen in de regio
en organiseren de inbreng uit de regio voor de verschillende onderdelen
van het programma. Dat varieert van uitvragen via vragenlijsten onder
professionals tot het organiseren van dialoogsessies.

Meer informatie over het landelijk programmabureau, de stuurgroep
en penvoerders op www.rcdmz.nl
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RAMING

In de eerste helft van 2021 vond de eerste uitvraag plaats samen met
het Capaciteitsorgaan voor de regionale inventarisatie die nodig is voor
de capaciteitsraming. Via de projectleiders werden de ouderenzorg
instellingen in de regio benaderd om gegevens over 2019 aan te
leveren. Voor alle vijf regio’s worden op dit moment de rapportages
samengesteld door het Capaciteitsorgaan. Binnenkort volgt de uitvraag
voor 2020. De rapportages worden gepubliceerd op www.rcdmz.nl
zodra deze beschikbaar zijn.

Vragenlijst regionale beleidscycli

BELEIDCYCLI

VRAGENLIJST

Eerste regionale raming afgerond

Na de uitvraag voor de regionale ramingen is de volgende stap het
inrichten van regionaal beleid voor de Specialist Ouderengeneeskunde
(SO) en de andere functies in de SO-functie-familie. Vertrekpunt daarbij
is een nulmeting. Professionals in de SO-functiefamilie in de
verschillende regio’s wordt daarbij gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Om de huidige betrokkenheid en ontwikkeling van beleid in het
vakgebied in de regio te inventariseren. Deze inventarisatie geeft de
uitgangspunten voor het maken van een advies per regio. Daarin
komen de stappen te staan die gezet kunnen worden om regionaal
beleid in te richten. Deze stappen zullen daarna worden doorlopen en
zullen naar verwachting leiden tot specifiek regionaal beleid voor het
organiseren van capaciteit; opleiden, leren en ontwikkelen van de SOfunctiefamilie. Bent u lid van de SO-functiefamilie in een van de vijf
regio's en heeft u de vragenlijst (nog) niet ingevuld? Dat kan hier.

WERKING

SAMEN

Samenwerkingspartners
Toenemende regionalisering van de medische zorg voor ouderen, de
vergrijzing en de druk op de arbeidsmarkt met een schaarste aan
professionals in de ouderengeneeskunde, vragen om een integrale
aanpak. Op landelijk niveau worden capaciteiten voor opleiden, leren
en ontwikkelen vastgesteld, terwijl de samenwerking tussen
instellingen in de regio de belofte van een grotere effectiviteit geeft.
Een dergelijke verandering, waarbij gekeken wordt hoe de regionale
samenwerking tot zeer concrete verbeteringen kan leiden, kent vele
belangstellenden. In het programma wordt dan ook nauw
samengewerkt met diverse partijen zoals met Actiz, met de
beroepsorganisatie Verenso, met SOON en huisartsen. Het
Capaciteitsorgaan is integraal betrokken bij het gehele programma en
de vele instellingen, zowel besturen als professionals in de medische
zorg voor ouderen in de regio volgen de ontwikkelingen op de voet.
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