Programma 1e werkconferentie psychosociale zorg 12 mei 2017
Het doel van het project is het opleveren van de kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij
ingrijpende somatische aandoeningen. De kwaliteitsstandaard beschrijft de zorg en bevat
aanbevelingen op zowel het inhoudelijk als organisatorische vlak. En deze is bedoeld voor de
zorgverleners en patiënten.
Voordat we echter aan de slag gaan met het schrijven ervan is het zaak om het eens te worden over
de basis, de scoping, het onderliggende zorgmodel, en de uitgangspunten. Deze worden
gepresenteerd in een zogenoemd raamwerk. Tevens bevat het raamwerk de onderwerpen (oftewel
hoofdstukken) die in de kwaliteitsstandaard aan de orde komen. De te ontwikkelen
kwaliteitstandaard bevat generieke aanknopingspunten voor het signaleren van de noden van de
patiënt en het zo objectief mogelijk bepalen van het type problematiek en de bijbehorende
zorgvraag. Daarnaast biedt de kwaliteitsstandaard handvatten voor behandeling en besteedt deze
aandacht hoe er aan de (eventueel) veranderende zorgvraag kan worden ingespeeld. En wie welke
rol(len) daarin heeft. Samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen is essentieel.
Om er zeker van te zijn dat de schrijfgroep een goede start kent, hebben wij uw input nodig.
Uiteraard maken we ook gebruik van het werk dat verricht is door o.a. NVPO en de VWS werkgroep.
Hier lag de nadruk lange tijd op oncologie. De kwaliteitsstandaard krijgt echter een meer generiek
karakter en baseert zich daarom ook op de ervaringen, behoeften en kennis die bestaan voor de
aandoeningen Ziekte van Parkinson en Tinnitus.

Vragen die die middag aan de orde komen, zijn:
- Is de informatie waarop het raamwerk gebaseerd is compleet? Wat ontbreekt er nog?
- Klopt deze informatie en kloppen de voorlopige bevindingen?
- Zijn de juiste vragen geformuleerd en liggen de voorgestelde oplossingsrichtingen in lijn hiermee?
- Is dit in te passen in het onderliggende zorgmodel?

Tijdens de werkconferentie op 12 mei, gaan wij interactief met u aan de slag om het raamwerk
af stemmen en te voltooien. Aan het eind van de conferentie bestaat er consensus over het
raamwerk en de inhoud van de te ontwikkelen kwaliteitsstandaard. Begin 2018 nodigen wij u
opnieuw uit om mee te denken en zullen wij de concept kwaliteitstandaard presenteren.

We starten om 13:00 en sluiten om 16:00 af met een borrel. De agenda ziet er als volgt uit:
- Welkom en toelichting doel en aanpak van de werkconferentie
- Presentatie beoogd eindproduct en concept-raamwerk
- Bespreking (in subgroepen) en een aanvulling raamwerk
- Plenaire terugkoppeling
- Vervolgstappen, tijdpad en afsluiting
- Borrel

