Samenvatting jaarplan 2021
Terugblik 2020
Fibula is per 1 juli 2020 ontstaan door het samenvoegen van de netwerkzorgactiviteiten palliatieve
zorg van Stichting Fibula en IKNL, waarmee een deel van de versnipperde ondersteuning van de
palliatieve zorg is teruggedrongen.
Missie & Visie
Fibula ondersteunt, faciliteert en adviseert samenwerkingsverbanden zoals Netwerken Palliatieve
Zorg, Consortia en Consultatieteams, om een gezamenlijke missie uit te voeren: het verder
ontwikkelen van interdisciplinaire netwerkzorg zodat patiënten en naasten de best mogelijke
palliatieve zorg ervaren.
Fibula doet dit door middel van onderstaande werkzaamheden:
•
•
•
•
•

Het toerusten van diverse bij palliatieve zorg betrokken organisaties en zorgverleners rondom
de patiënt bij het vormgeven van netwerkzorg.
Het ondersteunen van lokale, regionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden/
netwerken in de palliatieve zorg ter bevordering van netwerkzorg.
Het bevorderen van samenhang, samenwerking en afstemming tussen netwerken in de
palliatieve zorg.
Het beïnvloeden van het landelijk beleid met het oog op de organisatie, kwaliteit en
financiering van samenwerkingsverbanden/netwerken.
Het gezamenlijk met PZNL en haar partners optreden om palliatieve zorg integraal te
verankeren in de gezondheidszorg én samenleving om landelijk een krachtige samenspraak
over het belang van de beste palliatieve zorg te voeren. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Nederland1 is daarvoor het kompas.

Meerjarendoelstellingen
Fibula wil helpen zorg in de palliatieve fase voor iedere patiënt en naaste in Nederland toegankelijk
en beschikbaar te maken. Fibula doet dit door het bevorderen van multidisciplinaire, palliatieve
netwerkzorg in Nederland, het bevorderen van communicatie tussen de diverse netwerken en
samenwerkingsverbanden, het beïnvloeden van beleidsvorming met het oog op de versterking van
multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg en het bieden van een aanspreekpunt voor de netwerken
en samenwerkingsverbanden en landelijke organisaties.
De komende jaren richt Fibula zich als ondersteunende organisatie in lijn met de adviezen van de
Denktank Netwerken Palliatieve Zorg op het ondersteunen en verder meebouwen aan een sterke
infrastructuur voor de palliatieve zorg in Nederland:
o gecoördineerde samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid van partners in de
(boven)regionale verbanden met als doel de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten en
naasten in de palliatieve fase
o een passende bekostigingsstructuur voor palliatieve zorg, specifiek voor coördinatie van
netwerkzorg en voor specialistische palliatieve zorg
o continu leren en verbeteren op basis van spiegelinformatie en uitkomsten van zorg in de
zorgnetwerken.
o een vanzelfsprekende samenwerking tussen de generalist en de specialist in palliatieve
zorg; onder meer via de consultatievoorziening palliatieve zorg

Focus 2021
In het jaarplan voor 2021 staan de volgende focuspunten geformuleerd 1.
Verbinding zorgpraktijk met
onderwijs en onderzoek

Algemene toerusting en
platformfunctie voor
Netwerken Palliatieve Zorg

Versterking en
doorontwikkeling
samenwerkingsverbanden

Passende bekostiging
van palliatieve zorg

Inzet van spiegelinformatie

Palliatieve zorg in de eerste lijn,
nauwe samenwerking stichting PaTz

Uitbreiding/doorontwikkeling
Informatievoorziening
Implementatie van het project
‘Actualisatie telefonische
Consultatie

Ook wordt in het voorjaar van 2021 vanuit
het samenwerkingsverband PZNL een
brede Invitational Conference
georganiseerd

Naar aanleiding van twee bijeenkomsten eind 2020 met een aantal van onze stakeholders zijn er naast bovenstaande onderwerpen - actiepunten uitgewerkt waar wij ons aankomend jaar ook op
zullen richten. Deze onderwerpen zijn ter aanvulling van onze werkagenda.
•
•
•

•
•
•
•
•

1

Rob van Dam en Jeannette Hellendoorn doen een kennismakingsronde met de netwerken
(eventueel via regionale clustering)
Besturen van netwerken worden ondersteund rond hun taken en verantwoordelijkheden én
onderling verbonden
Netwerkcoördinatoren en bestuurders worden meer betrokken bij projecten van Fibula,
zoals de doorontwikkeling van de netwerkgovernance, de zelfevaluatie, de inzet van de in
palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener en de ontsluiting van kennis en toepasbaar
maken van onderzoeksresultaten.
Verkennen en pilotsgewijs opstarten van een netwerkevaluatie en het gebruik van
(kwaliteits)indicatoren
Fibula geeft een maandelijkse nieuwsbrief uit, waarin de Netwerken een podium hebben
Het delen van goede voorbeelden vanuit en met de Netwerken en bestuurders
De website van Fibula wordt toegankelijk en informatiever gemaakt (onder andere, wie is
binnen Fibula verantwoordelijk voor welke projecten)
In het voorjaar van 2021 organiseert Fibula samen met de netwerkcoördinatoren een nieuwe
bijeenkomst

een uitgebreide omschrijving van deze doelstellingen staan in het actieplan 2021 op te vragen via
info@stichtingfibula.nl

