Uitwerking kwaliteitskader palliatieve terminale zorg VPTZ in Hospice Almere

Visie VPTZ
De missie van VPTZ Nederland (en haar leden) staat centraal: aan eenieder in de
laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers - daar waar nodig
en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning.
We kennen aantoonbaar de wensen en behoeftes van elke unieke gast/cliënt. We
sluiten daar zoveel mogelijk op aan en stemmen met hen af. Dit betekent maatwerk
en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De driehoek gast/cliënt, familie/naaste
en medewerker/vrijwilliger staat hierbij centraal.
Het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is ons uitgangspunt voor het geven
van kwalitatief goede palliatieve zorg.
Wij koesteren de onschatbare waarde van de vrijwilligers. Zij zorgen in de laatste
levensfase voor nabijheid, tijd, ondersteuning en aandacht. Dit doen zij belangeloos
en van mens tot mens.
Kwaliteitsbewustzijn is de basishouding bij medewerkers en vrijwilligers. De
ontwikkelde inzichten van ‘Er zijn’ 1 (gebaseerd op de presentiebenadering van Baart
2), zijn hierbij belangrijke basisprincipes.
Kwaliteit kent verschillende dimensies
We hanteren relationele, professionele en organisatorische kwaliteit.
Wij vinden dat kwaliteit merkbaar (door te vertellen) en meetbaar (door te tellen) is,
waarbij tellen altijd samengaat met het verhaal dat hieraan betekenis geeft. Dit doen
we zoveel mogelijk regelarm.
Samen leren en verbeteren staat bij ons hoog in het vaandel. Dit gebeurt op
verschillende niveaus: organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. In
afstemming met betrokkenen binnen en buiten onze organisatie.
We dragen bij, sluiten aan bij en leren van relevante (wetenschappelijk)
onderzoeken, ontwikkelingen en innovaties in de wereld om ons heen.
Het VPTZ-kwaliteitskompas met kwaliteitsbouwstenen is een praktisch hulpmiddel
om gestructureerd en systematisch te kijken naar kwaliteit. Dit kwaliteitskompas is
flexibel in gebruik en geschikt voor alle typen organisaties binnen VPTZ Nederland
(BTH, HCH, PU, Thuis). Uit dit kwaliteitskompas worden kwaliteitscriteria afgeleid die
gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van VPTZ Nederland.
1. De essentie van het werk is er om er voor iemand te zijn. Het gaat om zorg, waarin de vrijwilliger en de cliënt/gast de ruimte krijgen om
een relatie op te bouwen, met aandacht voor de belevingswereld, het ziektebeeld, het netwerk, de geschiedenis, de opgaven en de
voorkeuren van de cliënt (uit: ‘Zicht op ‘Er Zijn’, kwaliteitskader vrijwilligers palliatieve terminale zorg’)
2. De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun
ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. (www.presentie.nl
, geraadpleegd augustus 2019)
3. Relationele kwaliteit: Kwaliteit van de relatie tussen vrijwilliger/medewerker en gast/cliënt. Professionele kwaliteit: De kwaliteit van de
‘zorginhoudelijke’ handelingen van vrijwilliger/medewerker tot gast/cliënt. De kwaliteit van kennis en vaardigheden. Organisatorische
kwaliteit: De structuur, processen, financiën en besturing van een organisatie.

1

Uitwerking in Hospice Almere:
De zorgvrager/bewoner en/of diens naaste heeft regie over zijn/haar zorg, staat hierin centraal en
bepaalt zelf hoe en welke naasten en zorgverleners daarbij betrokken zijn. De zorg is liefdevol en
steeds gericht zowel op de bewoner als diens naasten.
Hoofdbehandelaar in Hospice Almere is de eigen huisarts van de bewoner. Indien een bewoner niet
uit Almere komt, wordt de huisarts uit het nabije Gezondheidscentrum daarvoor benaderd.

Alle zorg wordt verleend op een manier die:
•
•
•
•
•
•
•

In lijn is met de visie van VPTZ en de diverse beroepsgroepen inzake kwaliteit van zorg.
Veiligheid en geborgenheid biedt, zonder oordeel, dwang discriminatie of intimidatie.
Ruimte biedt voor zelfverwerkelijking;
Geen onnodige last of risico oplevert:
Continuïteit biedt;
Privacy en vertrouwelijkheid borgt;
In lijn is met de landelijke wet en regelgeving.

In Hospice Almere wordt een effectieve communicatievorm gebruikt, een gezamenlijke
besluitvorming en proactieve zorgplanning waarin de bewoner en diens naasten centraal staan.
Samen met de bewoner en diens naasten wordt proactief geïnventariseerd en vastgelegd voor welke
situaties:
•
•
•
•

Volstaan kan worden met alledaagse aandacht
Behoefte bestaat aan begeleiding en/of behandeling
Behoefte bestaat aan spirituele ondersteuning
Crisisinterventie noodzakelijk is

De palliatieve terminale zorg wordt in principe interdisciplinair gegeven en heeft aandacht voor de
fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie van onze Hospice bewoners.
Formele zorgverleners (verpleegkundigen, huisarts) en vrijwilligers (informele zorgverleners) vormen
een persoonlijk en dynamisch team in nauwe samenwerking met de bewoner/zorgvrager en diens
naasten.
Waar nodig kan advies of ondersteuning door in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners
worden gevraagd.
Zorgverleners en vrijwilligers zijn zich bewust van de emotionele impact die het leveren van
palliatieve zorg kan hebben op henzelf. Zij reflecteren op hun eigen houding en handelen en hebben
oog voor hun persoonlijke balans. Zij dragen daarin zorg voor zichzelf en voor hun collega’s.
Uitgangspunten voor de verpleegkundige en ADL-verzorging:
•
•
•
•

De (centrale) verpleegkundige en ADL-zorgverlener is in principe iemand van de
gecontracteerde zorgaanbieder en is BIG geregistreerd.
Het is voor bewoner en naasten duidelijk hoe deze zorgverlener bereikt kan worden.
Er wordt gewerkt met een individueel zorgplan.
De beschikbaarheid van zorg is 24 uur 7 dagen gegarandeerd.
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•
•
•
•

Er vindt structureel multidisciplinair overleg plaats.
De betrokken zorgverleners werken interdisciplinair samen.
De betrokken zorgverleners informeren elkaar bij overdracht van diensten.
Vanuit de zorg wordt er gewerkt volgens normale protocollen, richtlijnen en zorgpaden van
de desbetreffende beroepsgroep.

Specifieke begrippen in de palliatieve terminale zorg in Hospice Almere
Interdisciplinaire zorg:
Interdisciplinaire zorg heeft aandacht voor het (gebrek aan) welbevinden op zowel fysieke,
psychische, sociale en spirituele dimensie van de bewoner.
•

Fysieke dimensie

Verkent, onderzoekt en behandelt lichamelijke symptomen en maakt daarbij zo nodig gebruik
van passende, gevalideerde meetinstrumenten. Behandeling van symptomen is interdisciplinair
en kan bestaan uit niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies, al of niet op verzoek
van betrokkenen ondersteund door complementaire zorg.
•

Psychische Dimensie

Omvat de zorg die betrekking heeft op het psychische en emotionele welbevinden van de
bewoner en diens naasten, waar onder meer zaken als eigenwaarde, inzicht in aanpassing aan de
gevolgen van het hebben van een terminale ziekte. Deze vorm van zorg ondersteunt bewoners in
het uiten van hun emoties en gevoel over deze ziekte en draagt tegelijkertijd mogelijkheden aan
om het psychische en emotionele welbevinden van bewoners en diens naasten te verbeteren. Bij
specifieke psychologische of psychiatrische problemen zullen naar verwachting interventies
nodig zijn die verder gaan dan de gebruikelijke psychosociale ondersteuning.
•

Sociale Dimensie

Omvat een breed scala aan activiteiten en voorzieningen die de bewoner en de diens naasten
mede in staat stellen het dagelijks leven vorm te kunnen geven. In de context van de palliatieve
zorg bijvoorbeeld op het gebied van informatieverstrekking, advisering, ondersteuning en
versterking van zelfredzaamheid. Contacten met familie en netwerk vallen hieronder.
•

Spirituele dimensie

Spirituele zorg begint met bemoedigend menselijk contact waarin ruimte en compassie is om te
bewegen in welke richting dan ook en waar geluisterd wordt naar de ander. Deze vorm van zorg
herkent en geeft antwoordt op behoefte van de menselijke ziel, geconfronteerd met trauma,
ziekte en droefheid, aan eigenwaarde, jezelf uitdrukken, geloofsondersteuning, met mogelijkheid
tot rituelen, gebed of sacramenten.

Het individuele zorgplan
Is het middel om de bewoner, diens naasten, vrijwilligers en zorgverleners op één lijn te houden
en de gemaakte afspraken eenduidig, toegankelijk bij elkaar te hebben, ook in de nachten en
weekenden, in crisissituaties en in de stervensfase (bij voorkeur elektronisch beschikbaar en
anders een papieren exemplaar aanwezig bij de bewoner).
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Interdisciplinaire samenwerking:
Bij interdisciplinair samenwerken formuleren de verschillende disciplines een gezamenlijk doel
en zij hanteren een gemeenschappelijke taal die voor alle betrokkenen toegankelijk en
begrijpelijk is. Ook zien zij de kwaliteiten en perspectieven van de ander als complementair en
waardevol. De betrokken professionals leveren a.h.w. een deel van hun autonomie in.
Interdisciplinaire samenwerking gaat verder dan multidisciplinaire samenwerking. (Bij
multidisciplinair samenwerken zijn verschillende disciplines betrokken, maar werkt elke discipline vanuit het eigen
perspectief met een eigen vaktaal en een eigen logica en probeert de eigen doelstellingen te realiseren. Professionals
behouden hun autonomie en werken min of meer parallel aan elkaar.)

Complementaire Zorg
Complementaire zorg is een aanvullende zorgvorm op de reguliere palliatieve zorg, met als doel
het welbevinden van de bewoner te bevorderen. Deze zorg kan vele vormen aannemen zoals
aromatherapie, massage, muziek, reiki, creatieve therapie etc. De complementaire vorm blijft
altijd slechts aanvullend op de reguliere zorg en uitsluitend op verzoek van betrokken bewoner.
Hospice Almere is niet verantwoordelijk voor deze zorg, de bewonder of diens naaste regelt dit
zelf en stelt de coordinator daarvan op de hoogte.
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