NIEUWSBRIEF 3, APRIL 2022

In deze derde nieuwsbrief de stand van zaken van het programma regionale
capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg (rcDMZ) per april 2022.

COMPLETE BEZETTING
Het jaar 2022 is voor het programma rcDMZ goed
begonnen met een complete bezetting van de
projectleiding in de vijf regio's. Door omstandigheden is de
rol van Mariët de Zwaan overgenomen door Siety de Jager
als landelijk penvoerder van het project en voorzitter van de
stuurgroep. Inmiddels is Jonathan Zijp als Specialist
Ouderengeneeskunde toegetreden tot de landelijke
projectleiding. Hij voegt zijn inhoudelijke expertise en
ervaring in het werkveld toe aan de projectleiding. De regio
Twente heeft interesse getoond om te participeren in het
programma deze regio wordt in de stuurgroep
vertegenwoordigd door Heidi Pot. Ook Interim-directeur
van het Capaciteitsorgaan Jan Huurman en
vertegenwoordiger van het LHV-bestuur Guus Jaspar
maken deel uit van de stuurgroep.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Complete bezetting - 1
Interactie - 2
Dialoogsessies - 2
Planning - 3
Kennisbanken - 3
Ramingsronde - 3
OZ-applicatie - 4
Beleidscyclus - 4
DMZ - 4
Studiedagen - 5
Samen - 5

Het programma loopt volgens planning. Meer over de
onderdelen in deze nieuwsbrief. Zie ook www.rcdmz.nl voor
meer informatie.
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INTRACTIE

Interactie
Dit jaar staat in het teken van interactie met het werkveld in de
verschillende regio’s om de drie beleidsthema’s per regio te
concretiseren: taakzuiverheid, beleidscyclus en capaciteitsramingen. In
de vorm van regionale dialoogtafels zullen deze beleidsthema’s samen
worden verkend.
De regionale projectleiding bepaalt samen met de eigen penvoerder de
regionale projectagenda, waarbij de vastgestelde einddoelen van het
rcDMZ programma het richtpunt zijn. In deze nieuwsbrief komt de
planning van het programma in grote lijnen ter sprake.

DIALLOOGSESSIES

Dialoogsessies taken en rollen - 2e kwartaal
De verschillende regio’s organiseren in het 2e kwartaal van 2022
dialoogsessies in de regio met leden van de SO-functiefamilie. Deze
dialoogsessies gaan over taken en rollen. Hoe zijn deze nu verdeeld bij
het verlenen van medische zorg aan ouderen? Wie doet op dit moment
wat? Wat zijn rollen, kerntaken, neventaken, oneigenlijke taken etc. Ook
wordt gesproken over de visie op de rollen en taken. Hoe zouden de
taken en rollen best verdeeld kunnen zijn? Deze sessies leveren input
voor een gedegen beeld van de situatie in de regio en de wensen die er
leven. Alle regio’s bij elkaar leveren wellicht overeenkomsten en
verschillen op naast een algemeen beeld. Ook voor de twee andere
onderdelen in het programma worden dialoogsessies georganiseerd:

1e kwartaal
2022

Aanscherpen plan van aanpak in de regio

2e kwartaal
2022

Dialoogsessie(s) in de regio over taken en
rollen van de SO

3e kwartaal
2022

Dialoogsessie(s) in de regio over
beleidsbetrokkenheid van de SO

4e kwartaal
2022

Dialoogsessie(s) in de regio over de
capaciteitsramingen
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KENNIS
BANKEN

Kennisbanken in ontwikkeling
In het najaar van 2021 werd een aantal draaiboeken uitgewerkt als
handreiking voor de verschillende regio’s. Daarin werden de doelen in
het programma geconcretiseerd op de drie beleidsthema’s. Tijdens de
studiedagen begin februari 2022 werd de programmanotitie ‘rc-DMZ
Einddoel voor Ogen’ samen met de regionale projectleiders
vastgesteld. Ook de lijst met concrete deliverables werd verder
geconcretiseerd. Om de projectleiding nog meer te voorzien van
hulpmiddelen is per beleidsthema een kennisbank ingericht die de
komende periode steeds verder zal worden gevuld. De projectleiding
kan gebruik maken van deze kennisbanken om het programma in de
regio’s uit te voeren in afstemming met de regionale penvoerders.

RAMING

Ramingsronde II afgerond, ronde III start
De tweede ronde van de capaciteitsraming is inmiddels afgerond. De
dataverzameling uit het jaar 2020 is verzameld en ingevoerd in de OZapplicatie. Ook was het mogelijk bij de dataverzameling 2020 om de
ingevoerde data van het jaar 2019 te verrijken door optimalisering van
de invoer. Hoe beter de data, hoe beter de rapportages. De eerste
conceptrapportages zijn ter toetsing en beoordeling met de regio’s
gedeeld. De rapportages van de tweede ronde zijn in te zien door de
deelnemende organisaties. In mei/juni vindt de derde ramingsronde
plaats. Actieve deelname van de ca. 40 aangesloten zorginstellingen
maakt substantiële dataverzameling mogelijk. De resultaten kunnen
belangrijke input bieden voor beleid rondom de (regionale) inzet van
de SO-functiefamilie.
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APPLICATIE

OZ

OZ-applicatie verbeterd
Het Capaciteitsorgaan heeft de OZ-applicatie verbeterd met hulp van
feedback uit de regio’s, in het bijzonder ook vanuit de coördinatoren
van de zorginstellingen. Doel is het krijgen van nog betere data voor de
capaciteitsramingen. Ook de komende tijd zullen waar mogelijk weer
verbeteringen worden doorgevoerd. Dit is een van de belangrijke
opbrengsten van het programma. Een goede OZ-applicatie is bij
voortzetting van regionale ramingen na het programma essentieel om
capaciteit optimaal te meten. Het Capaciteitsorgaan begeleidt dit
traject van continue verbeteren en verwacht in de laatste meetronde
tot een optimale versie van de OZ-applicatie te kunnen komen. Ook de
rol en plaats van de huisarts c.q. de huisartsenzorg wordt nader
onderzocht.

CYCLUS

BELEID

Beginsituatie beleidsontwikkeling in beeld
Met hulp van een enquête werd in het najaar van 2021 de huidige
situatie van beleidsontwikkeling ten aanzien van de capaciteit van SO’s
in de regio in beeld gebracht. Een aantal regio’s heeft een aanzienlijke
response weten te realiseren. Het zijn de eerste stappen binnen dit
thema met bewustwording als sleutelwoord. Volgende stappen vinden
in de regio plaats waarbij in dialoog met het werkveld wordt verkend
hoe regionale beleidsontwikkeling er uit kan zien als het om capaciteit
gaat. De vijf regio’s verschillen van elkaar, daarom zal iedere regio zelf
vorm en inhoud geven aan deze verkenning met hulp van
dialoogsessies die gepland worden in het 3e kwartaal van 2022.

DMZ

Input vanuit andere DMZ programma's
Er zijn in het land meerdere parallelle programma’s en projecten in het
kader van Duurzame Medische Zorg (DMZ), al dan niet vanuit het
landelijk programma Waardigheid en Trots. De beleidsadviezen die
deze programma’s en projecten opleveren zijn zeer bruikbaar als input
bij de uitwerking van de beleidsthema’s in het programma rcDMZ. De
programmaleiding haalt deze kennis en kunde zoveel mogelijk op en
deelt deze via kennisbanken.
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STUDIEDAGEN

Studiedagen rcDMZ
De coronabeperkingen liggen achter ons. Reden te meer om alle
projectleiders en de landelijke projectleiding voor het eerst fysiek bij
elkaar te halen voor goede inhoudelijke sessies over het programma.
Onder leiding van inhoudelijk projectleider Paulien Maat van de regio
Amsterdam, samen met landelijk projectleider Jan Hendriks werd een
gevarieerd programma doorlopen. De bijeenkomst leverde
overeenstemming op over de gebruikte termen in het programma,
definities van begrippen, de concrete planning van de verschillende
onderdelen en diverse handreikingen voor het uitvoeren van het
project. Deelnemers ervoeren een duidelijke concretisering van het
project. Hoewel diverse regio’s al vergaande plannen hadden, werden
deze samen met de andere regio’s afgestemd en ontstond een goed
beeld bij alle projectleiders van de volgende stappen in het project.

SAMEN
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Samenwerking
De beroepsverenigingen en de deelnemende zorgorganisaties hebben
samen met de belangenorganisaties in de stuurgroep uitgesproken
nog intensiever samen te willen optrekken in het programma. Zodat
eerder wordt meegekeken en meegedacht over ingezette
ontwikkelingen. Vanuit het programmamanagementteam is
enthousiast gereageerd op deze handreikingen over en weer waarmee
het behalen van de beoogde eindresultaten van het programma een
geweldige impuls zal kunnen krijgen. De eerste acties hiervoor zijn al
uitgezet.
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PROGRAMMA
STRUCTUUR
PROGRAMMA
BEMENSING
Kijk op www.rcdmz.nl voor meer informatie
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