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Inhoudsopgave – projecten gericht op Vitaliteit
Nummer

Project

Wie

Focus

DS 89

Online huisarts Dr. Appke

De Friesland

Vitaliteit, eigen regie en zelfmanagement

DS 91

Spoor sport & gezondheid ’t
Stationnetje

KEaRN Welzijn

Jongeren motiveren tot een gezonde leefstijl

DS 92

Mei Inoar Fit

Friese Coöperatie Fysiotherapie

Integrale, structurele en preventieve aanpak voor
ouderen

DS 94

PGO Netwerk Noord

Stichting GERRIT

Managen eigen gezondheid m.b.v. PGO

DS 96

Reumascan

Reuma Nederland

Vroeg detecteren van reumatische aandoeningen

DS 97

Gezonde nieren Friesland

Stuurgroep Friesland

Vroeg detecteren en passend begeleiden van
chronische nierschade

DS 98

GLI op maat

Caparis

Gezonde leefstijl en gedragsverandering voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt
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DS 89: Online huisarts via Dokter Appke

Vitaliteit, zelf
management en
regie

Doel
•
•
•
•
•
•

Dokter Appke is een bestaande dienst om gezondheidsvragen te stellen aan een verpleegkundige via de chatfunctie.
In de nieuwe dienst kan men online met de huisarts spreken via beeldbelfunctionaliteit. Vooral op momenten dat bestaande huisartsenzorg niet beschikbaar of kostbaar
is, zoals in de avond en het weekend en tijdens werk of vakantie in het buitenland. Daarnaast is deze dienst een alternatief wanneer men tijdelijk geen eigen huisarts
heeft (wachtlijst/zorgplicht) of deze niet beschikbaar is.
Op basis van gesprekken met klanten, trends in de zorg en macro-economische ontwikkelingen wordt Dokter Appke verder doorontwikkeld.
Als de huidige trend zich voort blijft zetten kan het steeds vaker voorkomen dat niet iedere burger een huisarts heeft.
Veel patiëntcontacten tijdens de ANW uren zijn niet direct nodig en het draaien van diensten wordt een steeds grotere uitdaging vanwege beperkte beschikbaarheid van
geschikte triagemedewerkers en artsen bij de Dokterswacht.
De kosten van de ANW zorg zijn hoog en de effectieve inzet is zeer beperkt door de locatie gebonden benodigde beschikbaarheid.

Resultaten
•
•
•
•

Na de projectperiode is er ervaring met de nieuwe online dienst met beeldbelfunctionaliteit.
Er is zicht op wat de ervaringen van klanten zijn.
Er is inzicht op de kwaliteit van deze geboden digitale zorg en de ervaringen van professionals.
Er is zicht op de zorgkosten en besparingsdoelstellingen.

Werkwijze
•
•
•

Voor de Dokter Appke dienst wordt er gebruik gemaakt van de diensten van MedicInfo.
Door inzet van A-verpleegkundigen voor de triage vermindert de druk op de reguliere huisartsenzorg en ANW diensten.
Online huisarts via Dokter Appke werkt locatie en tijdstip onafhankelijk. Gebruik van Dokter Appke maakt opschaling in heel Friesland (NL) mogelijk en relatief
eenvoudig. Het project levert waardevolle inzichten op ten aanzien van de onderzoeksvragen: klant ervaringen, kwaliteit van zorg, zorgkosten/ inkoop.

Klant

Borging

•

Op basis van deze uitkomsten wordt in samenwerking met huisartsen in de regio
vastgesteld of ‘Online huisarts via Dokter Appke’ kan worden ingezet als
volwaardig alternatief en daarbij ook de huisartsen ondersteunt.

Snel een passend antwoord op de gestelde vraag
waardoor de zorg verminderd wordt.

Looptijd: 2020 -2021
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Vitaliteit, jongeren
motiveren tot een
DS 91: Spoor sport & gezondheid ’t Stationnetje gezonde leefstijl
Doel
•
•
•

In dit project worden jongeren gemotiveerd om aan een gezonde leefstijl te werken https://www.stationnetje.com/
Het gaat om het bewust maken van hun toekomstperspectief en hoe een gezonde leefstijl daar onderdeel van moet zijn.
Het is een aanvulling (een 4e spoor) op een project in Hurdegaryp waar jongeren (14-30 jaar) uit Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen werken aan een eigen doel en
gemotiveerd worden de regie te nemen over hun toekomst. De bestaande 3 sporen zijn gericht op werk/stage; school (uitval of geen keuze kunnen maken) en
persoonlijke ontwikkeling (weerbaarheid/netwerk opbouwen).

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 150 jongeren doen tijdens hun deelname aan 't Stationnetje actief mee aan ‘het spoor’ sport & gezondheid.
Minimaal 40 jongeren schrijven zich na afronding ‘van het spoor’ in bij een sportclub/vereniging.
60% deelnemers beoordeelt zijn eigen leefstijl na afronding van het traject positiever.
Het aanbod van 't Stationnetje wordt in de projectperiode uitgebreid met minimaal 1-wekelijkse sportactiviteit die inzet op gezondheidsstimulering en het vergroten van
de leefbaarheid voor jongeren, vrijwilligers en medewerkers.
70% van de jongeren en medewerkers haalt de norm voor gezond bewegen aan het eind van het project.
Ontwikkelen van een methodiek die aansluit bij preventief jongerenwerk dat sport & gezondheid als middel inzet om tot toekomstperspectief te komen.
Het Verwey Jonker instituut doet onderzoek naar de effecten van dit project i.o.v. het Oranjefonds.

Werkwijze
•
•
•
•
•
•
•

Jongeren mee laten denken en inzetten als ambassadeur.
Uitbreiden van de samenwerking met sportverenigingen en sportclubs.
Een sportkundige inzetten met ervaring in het sociaal domein om sport als middel tot toekomstperspectief te realiseren.
Het project is gebaseerd op preventie van (zware)leefstijl problematiek bij jongeren met of zonder risicofactoren.
Het gaat obesitas en overgewicht tegen en gebruik van middelen zoals drank, tabak en drugs.
Het helpt het verbeteren van de mentale gezondheid. De kwaliteit van leven neemt toe onder jongeren.
De ervaring vanuit ’t Stationnetje is dat deelnemers minder uren specialistische zorg van GGZ of Zorgboerderij nodig hebben omdat ze zich beter voelen.

Klant

Borging

•

Op basis van deze uitkomsten wordt in overleg met de
betrokken gemeenten gewerkt aan structurele financiering in
2022

Het project zet in op jongeren die geen of weinig affiniteit hebben met sport &
gezondheid. Door ze bewust te maken van hun toekomstperspectief en hoe een
gezonde levensstijl daar onderdeel van moet zijn, worden jongeren geprikkeld aan
de slag te gaan en ontdekken ze wat het ze kan opleveren.

Looptijd: 2020 -2022
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Integrale, structurele
en preventieve aanpak
voor ouderen

DS 92: Mei Inoar fit
Doel
•
•

Een ontwikkelde integrale, structurele en preventieve aanpak ingezet om 100 zelfstandige 65-plussers te ondersteunen en tools te geven om ervoor te kunnen zorgen
dat ze een goede kwaliteit van leven kunnen behouden en zelfstandig kunnen blijven wonen.
Het programma loopt in 2 Friese gemeenten.

Resultaten
•
•
•

Het project levert meetbare resultaten op t.a.v. valincidenten, spierkracht, gezonde voeding, de score op de eenzaamheidschaal (UCLA loneliness scale).
Overdraagbaar programma d.m.v. handboek en trainingsprogramma voor fysiotherapeuten.
NB; Er is geen sprake van zorggebruik van deelnemers die geen actieve hulpvraag hebben (medicalisering). Zo worden er geen zittingen fysiotherapie en consulten
dieetadvisering in rekening gebracht voor deelnemers aan dit project.

Werkwijze
•
•
•
•
•
•
•

Groepen van 10-15 zelfstandig wonende 65-plussers neemt gedurende 24 weken, 2x per week deel aan cognitieve fitness gecombineerd met valpreventie op 2 locaties
Na afloop drinkt men gezamenlijk koffie of nuttigt een gezamenlijke maaltijd.
Het programma is gericht op het vergroten en behouden vitaliteit van lichaam en geest, waarbij er uitdrukkelijk aandacht is voor ontmoeting en toeleiding naar blijven
bewegen in de eigen omgeving.
Er is specifieke aandacht voor het bereiken van mensen met een lage SES, o.a. door mogelijkheid verlagen van de eigen bijdrage.
Vooraf vindt bij de deelnemers een screening plaats op valrisico, (onder)voeding, cognitieve vaardigheden, eenzaamheid.
Er wordt 2x per week getraind vanwege uitkomsten van onderzochte effecten op therapietrouw, spierkracht, elkaar vaker ontmoeten, combi interventies.
Aansluitend worden deelnemers begeleid naar reguliere sport/beweegactiviteit voor 3 mnd. In deze periode vindt er ook monitoring plaats.
2 fysiotherapeuten gaan de opleiding In Balans en Cognitieve Fitness volgen. Doel is bagage te verkrijgen om het trainingsprogramma optimaal uit te kunnen voeren.

Klant

Borging

De burger voelt zich vitaler en is door informatie en instructie beter in
staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun vitaliteit (lichaam
en geest). De deelnemer is bekend met mogelijkheden om op eigen
kracht de programma onderdelen voort te zetten.

Op basis van deze uitkomsten wordt in overleg met de betrokken
gemeenten gewerkt aan structurele financiering in 2022. Op basis
van de uitkomsten verkennen of opnemen in de (regionale) AV van
De Friesland een optie is.

Looptijd: 2020 -2022
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Managen eigen
gezondheid

DS 94: PGO Netwerk Noord
Doel
•

PGO geeft burgers - via daaraan gekoppelde zorg-Apps - functionaliteiten om zelf hun gezondheid te kunnen managen en laat hen digitaal deelnemen in het eigen zorgnetwerk.
Meer preventie en zelfredzaamheid, (in)formele zorg wordt ‘op de juiste plek’ geboden, de druk op het professionele zorgaanbod wordt minder en burgers blijven gezonder. PGO’s
kunnen pas goed tot ontwikkeling komen als zij professionele data van zorgaanbieders en eigen data van burgers (zelf ingevoerd, maar bijv. ook via wearables of slimme
thuissystemen) aan elkaar kunnen verbinden.
• Het PGO NN programma wil een aantal van dit soort use-cases realiseren, plus een infrastructuur waarmee naar de toekomst toe nog veel meer van dit soort verbeteringen kunnen
worden gerealiseerd. Ook wordt gewerkt aan ontwikkeling en verspreiden van kennis over PGO’s bij burgers, bedrijven en studenten (via kennisinstellingen) zodat de ‘functionaliteit’
(lees Apps etc.) ook echt gebruik gaan worden.
NB: *PGO NN is een programma dat door een gezamenlijk consortium van zorgaanbieders, Zorgbelang, kennisinstellingen en MKB-bedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe
wordt uitgevoerd.

Resultaten
•
•

Ambitie is om binnen 3 jaar 200.000 PGO-gebruikers in Noord-Nederland te hebben en zgn. use-cases met grote impact voor de zorg te realiseren. Bijv. longpatiënten die m.b.v.
hun PGO in staat zijn longaanvallen te voorkomen, vitaler in het leven staan waardoor ook zorgkosten worden voorkomen.
Een infrastructuur (diensten) waarop zowel zorgaanbieders met hun systemen, als burgers met hun PGO (of de leveranciers van gezondheidsapps) kunnen aansluiten..

Werkwijze
Het programma wordt uitgevoerd langs 5 werkpakketten (wp) met daarin verschillende taken en uitvoerenden. Specifiek levert GERRIT een bijdrage aan:
• Algemene penvoering en overall-programmamanagement;
• WP1: aansturing op specifieke onderdelen (lid van het kernteam) zoals (1.2) technische en wetenschappelijk management (o.a. afstemming met marktontwikkelingen en verbinding
met relevante projecten, regelgevende instanties en standaardisatie-instituten) en (1.3) usecase coördinatie en samenhang) en voorkomende zaken afhankelijk van
besluitvorming/werkverdeling binnen de kerngroep;
• WP2: leiding van dit werkpakket, ontwerp en realisatie van de uitwisselingsinfrastructuur, coördinatie van alle betrokken leveranciers, inrichting van centrale dienstverlening en
beheerorganisatie;
• WP3: projectleiding en/of ondersteuning voor een aantal use-cases.

Klant
•
•

PGO ontwikkelingen dragen bij aan een toekomstbestendige zorg
met voldoende regiemogelijkheden voor burgers.
Burgers hebben toepassingen of apps waarmee zij een integraal
inzicht in hun zorg hebben en waarmee zij hun eigen gezondheid
kunnen managen. Deze zijn verbonden met de zorg, waarmee de
mogelijkheden benut worden en het gebruik uitgebreid wordt.

Borging
•
•

•

Na 3 jaar een ‘gezond ecosysteem voor PGO’s en het gebruik daarvan’.
E-health-apps en PGO’s die in de markt worden aangeboden (waarvan de
meerwaarde in use-cases is aangetoond) op basis waarvan er tarieven voor de apps
en PGO’s worden gerekend.
De PGO-aanbieders betalen voor aansluiting op de infrastructuur, net als
zorgaanbieders die met inzet van PGO’s hun kosten weten te verlagen.

Looptijd: 2020 -2023
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Vroeg detecteren van
reumatische
aandoeningen

DS 96: Reumascan
Doel
•
•
•
•

Reuma Nederland gaat de ‘reumascan’ doorontwikkelen, valideren en beschikbaar stellen voor het vroeg detecteren van reumatische aandoeningen.
Dit vroeg-diagnose instrument levert voor de patiënt, de huisarts en reumatoloog tijdwinst op, een diagnose en besparing in de 1e en 2e lijnszorgkosten.
In 2017 is door het Europese netwerk van de Reuma Gezondheidsfondsen en het EIT (European Institute of Innovation & Technology) een zelfdiagnose scan voor
reumatische aandoeningen ontwikkeld. Reuma Nederland wil deze scan beschikbaar maken voor de Nederlandse markt met 4 validatiepartners.
Link naar de test https://staging--rheumatic.netlify.app/nl/

Resultaten
•
•
•

Een gevalideerde en toepasbare reumascan voor verschillende reumatische aandoeningen.
Beschikbaar voor zowel de patiënt, huisarts als reumatoloog in Noord-Nederland.
Waarna deze in het land kan worden uitgerold.

Werkwijze
•
•
•
•

Validatiefase (1 jaar) waarbij wordt gecheckt of de zelfscan de beoogde resultaten geeft. De scan wordt gevalideerd met een testgroep die de scan doet met een
bezoek aan de reumatoloog.
De scan wordt aangevuld met extra ziektebeelden gedurende het 1e jaar.
De scan wordt beschikbaar gesteld en uitgerold in Nederland (1,5 jaar).
Gedurende de implementatie worden het gebruik van de scan gemonitord. Zijn er aanpassingen/updates nodig?

Klant
Gerichtere reumatische zorg en behandeling op
de juiste plaats.
Meer regiemogelijkheden

Borging
Inbedden in de zorg en werkwijze

Looptijd: 2020 -2022
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Vroeg detecteren van
chronische nierschade
en passend begeleiden

DS 97: Gezonde nieren Friesland
Doel
•
•
•

Samenwerken van huisartsen, nefrologen, apotheken en ziekenhuizen in Friesland om mensen met (verhoogd risico op) chronische nierschade (CNS) - in de bestaande ketenzorg
programma’s - vroeg op te sporen en passend te begeleiden om erger te voorkomen (verhogen kwaliteit van de zorg, kosten te verlagen).
HA krijgen patiënten met CNS door screening van de data vroegtijdig in beeld en kunnen ze daardoor in een vroeg stadium behandelen (ziekteproces vertragen of stoppen).
HA kunnen patiënten in de minder zware risicogroep beter behandelen o.a. door minder risicomedicatie voor te schrijven en de bloeddruk beter te beheersen. Voor zwaardere
groepen is overleg met de nefroloog, lab of apotheek mogelijk of kan er na scholing zelf behandeld worden. In de 1 e lijn als het kan, in de 2e lijn als het moet.

Resultaten
1. Basis op orde: Huisartsen en de nefrologen hebben de patiënt met CNS goed onder controle; Voor de risicogroepen is duidelijk wie hoofdbehandelaar is; Diagnostiek is op orde
volgens geldende NHG-standaarden.
2. Juiste zorg op de juiste plek: De patiënt is op de juiste plek onder controle met de nodige kennis en expertise die wordt gedeeld tussen POH, huisarts en nefroloog. Er is actuele
informatie over de patiënt met CNS via het dashboard NHG CNS signaleringen.
3. Risicomedicatie optimalisatie: Nefrologen en huisartsen zijn gestart met de optimalisatie van de risicomedicatie van de verschillende risicogroepen.
4. Optimalisatie metabole parameters (lab, bloeddruk, gewicht etc.): Nefrologen en HA zijn gestart met optimaliseren van de metabole parameters van de zwaardere risicogroepen.
❑ Aan het eind van het project wordt een plan van aanpak opgeleverd waarin de opschaling van het programma in de regio is gepland en de financiële randvoorwaarden zijn uitgewerkt
en overeengekomen (stuurgroep besluit).

Werkwijze
•
•
•

Het project wordt geleid vanuit een stuurgroep waarin alle betrokken zorgpartijen zijn vertegenwoordigd, naast deelname van De Friesland en de Nierstichting.
Het programma kent 20 interventiestappen (Gezonde Nieren zorgprotocol).
Er wordt gestart met een risico-inventarisatie (data-analyse huisartsen m.b.v. software FIND) op patiëntniveau; de HA bespreken en selecteren samen met de Nefrologen de aanpak
voor deze CNS-patiënten; Er wordt een keuze gemaakt wie hoofdbehandelaar is (2e naar 1e lijn);
• Gedurende het project worden o.b.v. van het Gezonde Nieren protocol de interventies uitgevoerd en besproken met de patiënt;
• Resultaten worden gemeten en gerapporteerd a.d.h.v. een nul- en effectmeting.
❑ Aan het eind van het project wordt een plan van aanpak opgeleverd waarin de opschaling van het programma in de regio is gepland en de financiële randvoorwaarden zijn uitgewerkt
en overeengekomen (stuurgroep besluit).

Klant

Borging

Voorsignalering van CNS, het voorkomen van erger en het bieden van
passende zorg dichtbij.

Afhankelijk van resultaten. Werkwijze zo mogelijk inbedden in de ketenzorg
afspraken en schonen 2e lijnsafspraken

Looptijd: 2020 -2022
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DS 98: Gecombineerde leefstijl
interventie (GLI) op maat

Gezonde leefstijl &
gedragsverandering voor
mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt

Doel
•
•
•
•

De GLI op maat in combinatie met passende ondersteuning op andere leefgebieden is geschikt gemaakt voor de doelgroep beschermd werk van Caparis en daarmee
ook voor andere doelgroepen met vergelijkbare kenmerken (lage SES). Hierdoor wordt de gezondheid en ervaren kwaliteit van leven vergroot:
De doelgroep Beschermd Werk in Leeuwarden is gezonder en zij ervaren een hogere kwaliteit van leven dan voor de pilot;
Deelnemers zijn zelf beter in staat de regie te voeren over hun eigen gezondheid/leven;
De GLI in combinatie met passende begeleiding is geschikt gemaakt voor vergelijkbare doelgroepen met multiproblematiek.

Resultaten
De uitkomsten geven na de pilot inzicht in hoe bestaande (al goedgekeurde) programma’s/structuren aangepast/aangevuld kunnen worden voor deze doelgroep. Bijv. als
het gaat om het inkopen met resultaatsafspraken.
Voor structurele inbedding voor het Zvw deel zou een opslag op het GLI tarief een mogelijkheid zijn?

Werkwijze
•
•

De GLI op maat pilot wordt uitgevoerd door gespecialiseerde partijen Tigra en Pim Mulier. Er is gekozen voor 2 partijen om de resultaten en aanpak met elkaar te
vergelijken. De successen van beide partijen/aanpakken worden uiteindelijk samengevoegd tot één interventie. Tigra past het bestaande CooL programma aan en Pim
Mulier maakt een heel nieuw programma dat voldoet aan de GLI eisen.
Daarnaast worden de deelnemers door Amaryllis ondersteund op overige leefgebieden. Om drempels voor deelnemers te verlagen wordt alles aangeboden op de
werkvloer bij Caparis Leeuwarden.

Klant
Beter in staat eigen regie te
nemen en te voeren.
Meer ervaren kwaliteit van
leven.

Borging
•
•
•

Op basis van de uitkomsten gaat Caparis structureel tijd en ruimte bieden om ondersteuning op externe
leefgebieden te organiseren.
Men beoogt dat ‘de GLI op maat’ door De Friesland opgenomen wordt in het preventie aanbod
De inzet van Caparis en Amaryllis wordt geborgd door een intentieverklaring waarin de inzet van de partijen voor
langere termijn wordt geborgd.

Looptijd: 2021-2024
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Projecten
Zelf- en
samenredzaamheid
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Inhoudsopgave – projecten gericht op zelf- en samenredzaamheid
Nummer

Project

Wie

Focus

DS 93

In je Uppie

Stichting MOAI/UP!

Gesprekken tussen burgers.
Verbinding van informele contacten

DS 95

Familiebenadering bij dementie

Hanzehogeschool en gezamenlijke thuiszorg
organisaties

Verminderen overbelasting
mantelzorg

12

Verminderen
eenzaamheid d.m.v.
themagesprekken
voor ouderen

DS 93: In je Uppie
Doel

• Themagesprekken voor ouderen in meerdere Friese gemeenten beschikbaar en toekomstbestendig te maken. Een overdraagbare methodiek en een
handboek ontwikkelen.
• Vrijwilligers opleiden om de In je Uppie gesprekken voort te kunnen zetten en verder uit te dragen.

Werkwijze
•
•
•
•
•
•
•

Een PR-campagne om 65-plussers te werven. Hierbij wordt gebruik gemaakt voor contacten vanuit betrokken organisaties.
Het organiseren van trainingen, toegespitst op het overbrengen van de UP! methodiek op de vrijwilligers.
Het opstellen van een handboek als ondersteuning voor de nieuwe vrijwillige gespreksleiders.
Het organiseren van intervisiebijeenkomsten (regionaal en landelijk) om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Het organiseren van themagesprekken waarbij de nieuwe gespreksleiders stage kunnen lopen.
Het organiseren van 60 In je Uppie thema gesprekken voor de nieuwe gespreksleiders.
Het voeren van een PR campagne om deelnemers te werven voor de In je Uppie themagesprekken.

Resultaat
• Er zijn minimaal 15 nieuwe 65+ vrijwillige gespreksleiders opgeleid en werkzaam;
• Er is een overdraagbare methodiek en een handboek ontwikkeld;
• Er zijn minimaal 60 In je Uppie themagesprekken georganiseerd verspreid over de provincie
• Er hebben minimaal 750 ouderen uit de hele provincie deelgenomen aan een In je Uppie themagesprek

Klant

Borging

• Door themagericht gesprekken aan te gaan met ouderen -anders
dan een gezellig praatje- krijgen ouderen de mogelijkheid hun
verhaal te delen.
• Daarnaast draagt het bij aan een betekenisvolle invulling.

• Uitrollen van dit project waarbij de connectie wordt
verstevigd met bestaande projecten zoals Sociaal Goud.
• Door een structurele bijdrage vanuit het gemeentelijk
domein (€ 5000)

Looptijd: 2020 - 2021

DS 95: Familiebenadering bij dementie

Verminderen
overbelasting mantelzorg

Doel
• Professionaliseren van gespecialiseerde casemanagers dementie (CMD) d.m.v. Care Mapping. Zij leren families - waarin iemand dement is – zo
zelfredzaam mogelijk te zijn.
• Daarnaast wordt onderzocht wat de opbrengsten van Care Mapping en het Familiegesprek zijn, voor families die te maken krijgen met dementie.
• Er wordt een steeds groter beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie/mantelzorgers voor o.a. mensen met dementie. Overbelasting komt
veel voor. De diagnose dementie raakt een hele familie (praktisch en emotioneel). Met Care Mapping wordt het familiesysteem in kaart gebracht.
• Tijdens het familiegesprek worden wensen en verwachtingen t.a.v. de zorgsituatie besproken om zo te komen tot een optimale inzet van informele en
formele zorg (wat kan/wil men zelf, waar is professionele zorg nodig) om zo overbelasting te voorkomen.

Werkwijze
•
•
•
•

Training en supervisie van CMD
10 familiegesprekken voeren, incl. feedback
Onderzoek d.m.v. interview en vragenlijst en analyse geluidsopnamen
Ontwikkelen plan voor brede implementatie en borging

Resultaat
• 45 CMD van het Netwerk Dementie Fryslân (NDF) voeren familiegesprekken volgens de principes van een systemische benadering van zorgsituaties
(concept Family Nursing Conversations & CareMapping).
• 15 CMD volgt een 3-daagse training, de overige 30 1 dag. Per thuiszorgorganisatie wordt 1 CMD aangewezen voor supervisie en begeleiding aan de
overige CMD in de eigen organisatie met begeleiding (2 middagen).
• Er is inzicht in de opbrengsten van CareMapping en het Familiegesprek voor cliënten met dementie, hun familie en CMD.
• Een brede implementatie en borging van deze benadering van cliënten en hun families binnen NDF.

Klant (client en familie)

Borging

Bespreken de zorgsituatie met elkaar; hebben overzicht over de zorgsituatie (wie zijn
betrokken en wie doet wat); voelen zich gezamenlijk ondersteund; ervaren de zorg voor
hun familielid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid; ervaren dat de gegeven zorg
past bij hun situatie.

Care Mapping en het Familiegesprek worden
vastgelegd en geborgd in de visie en
cliëntbenadering van het NDF en geborgd in
beleid van betrokken thuiszorg organisaties.

Looptijd: 2020 en 2021
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