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Nieuws Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel

Samen naar betere zorg voor mensen met (potentieel) gevaarlijk gedrag
als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking.

De Veiligheidshuizen overleggen maandelijks, de eerste patiënten zijn
toegelaten tot de levensloopfunctie, het Levensloopteam is deze casussen aan
het verkennen, heeft veel nieuwe connecties gemaakt en praktische zaken
opgepakt. Kortom de Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel
levensloopbestendige en intensieve zorg is volop van start gegaan.

Hoe werkt het Levensloopteam?
Er zijn inmiddels 5 patiënten geïncludeerd voor de proeftuin Overijssel. De
aanmelding vindt plaats bij de veiligheidshuizen, alwaar de regiebehandelaren van
het
levensloopteam
aansluiten
om
de
casuïstiek
te
bespreken.
Het Levensloopteam probeert deze patiënten vervolgens in beeld te brengen en
gaat actief op zoek naar verbindingen en connecties. Is er een curator, een
casemanager, bij welke zorginstelling is de patiënt bekend? Zo probeert het
Levensloopteam via, via contact te leggen met de patiënt en hem te verleiden tot
zorg. Is er een hulpvraag? Hoe kunnen we helpen/samenwerken? Kunnen we
afspreken waar en wanneer we gaan op- en afschalen?

Oproep: nodig het Levensloopteam uit!
Wilt u meer weten over de proeftuin Ketenveldnorm? Wat kan dit team voor uw
gemeente of organisatie betekenen? Het Levensloopteam komt graag bij u langs om
een presentatie en toelichting te geven.

“Iedereen heeft een doel en wensen in het leven. Daar ben ik
van overtuigd. Dat éne wat bijvoorbeeld door emotieregulatie
problemen, een depressie of verslaving erg ver weg zit. Ik ben
benieuwd of we dat samen tevoorschijn kunnen halen.”
(Evelyn ten Voorde, teamleider Levensloopteam Proeftuin Ketenveldnorm Overijssel)

Interview: Het Levensloopteam investeert in
korte lijnen samenwerking ketenpartners
Het Levensloopteam geeft inmiddels onder aansturing van teamleider
Evelyn ten Voorde met veel gedrevenheid invulling aan de Proeftuin
Ketenveldnorm Overijssel. Naast het verkennen van de casuïstiek, gaat
het team ook veel op bezoek bij netwerkpartners om het doel en
werkwijze toe te lichten. En om te verkennen hoe ze samen kunnen
optrekken om aangemelde patiënten de levensloopbestendige en
beveiligde intensieve zorg te bieden.
Evelyn ten Voorde is zeer content met de multidisciplinaire samenstelling van het
team en geniet ondertussen van het pionieren met haar minstens zo betrokken
collega's. “We maken roosters, bespreken dossiers, proberen knelpunten op te
lossen waar we al startende tegen aan lopen en leren elkaar ondertussen kennen.
Want de meesten van ons hebben nooit direct met elkaar samengewerkt, vertelt
Ten Voorde die naast teamleider van het Levensloopteam dezelfde functie ook
vervult voor het Forensisch (F)act team van Transfore. “Ook daar werken we
samen met verschillende disciplines en expertises zodat we de zorg zo goed
mogelijk kunnen borgen (shared caseload). Naast deskundigen van Trajectum,
Tactus en Transfore zijn er ook vanuit Mediant 2 professionals bij het team
aangehaakt om oa. een brugfunctie te kunnen vervullen richting de crisisdienst in
Twente.
Zorgen voor korte lijnen tussen samenwerkingspartners
Naast de praktische opstart investeert het Levensloopteam ook veel in netwerken
om het project meer bekendheid te geven. “Ik vind het erg leuk om
overkoepelende samenwerkingen te zoeken en merk bij elk bezoek weer opnieuw
dat het goed is dat we hierin investeren. Normaal gesproken gunnen we elkaar
daar veel te weinig tijd voor en dat is echt jammer. Want tijdens de bezoeken zie
en hoor je elkaar pas echt”, ervaart Ten Voorde. “Je hebt wel een globaal beeld van
elkaar, maar tijdens de bezoeken neem je de tijd om door te vragen en hoor je bv.
wat de dilemma’s van de ander zijn. We leren veel, voeden elkaar, doen kennis op.
We zien ondertussen dat deze korte lijnen ook helpen bij andere casussen. We
stemmen deze nu ook al makkelijker even samen af. Je begrijpt elkaar kortweg
beter.”

TIP: volg het Levensloopteam online
Ook in de vakantieperiode gaat het Levensloopteam volop door. Het team houdt
iedereen online op de hoogte van de verrichtingen en netwerkbezoeken. Volg voor
deze updates Transfore op LinkedIn, Twitter en Facebook. Reageren mag zeker ook!

Monitoringspunten voor evaluatie proeftuin
De proeftuin Ketenveldnorm levensloopbestendige en beveiligde
intensieve zorg Overijssel wordt landelijk gemonitord en geëvalueerd.
Aanvullend hierop heeft Overijssel ook voor zichzelf specifieke
monitoringspunten geformuleerd om het ontwikkel- en leereffect van de
proeftuin te vergroten. Deze punten zijn mede gebaseerd op input van
betrokken netwerkpartners en stakeholders.
1. Heeft regiebehandelaar in keten overstijgend casusoverleg voldoende ruimte
om vrij te kunnen beslissen?
2. Hoe verloopt op- en afschaling in de praktijk?
3. Hoe verloopt de samenwerking Crisisdienst & IHT-teams
4. Maken we voor klinisch en ambulant daadwerkelijk één zorgplan of maken
we er toch twee?
5. Hoe verloopt de samenwerking onderling in het levensloopteam?
6. Wat is de ervaring individuele medewerker (m.n. LVL-team) met de
ketenveldnorm (belasting/energie)
7. Hoe vergaat het cliënten die na aanmelding niet worden geïncludeerd in de
ketenveldnorm?
8. Op welke levensgebieden missen wij de kennis en ervaringen om patiënten
goed te kunnen begeleiden?
9. Wat zijn cliëntervaringen met de ketenveldnorm?
10. Wat ervaringen van familie en naasten met de ketenveldnorm?
11. Wat is de ervaring van de netwerkpartners met de ketenveldnorm?
Vanwege objectiviteit en bruikbaarheid van verzamelde data en informatie vindt de
uitvoering van deze specifieke monitoringspunten waar nodig plaats in
samenwerking met wetenschappelijk onderzoekers van betrokken
netwerkpartners.

Lees op www.contuiniteitvanzorg.nl meer over de implementatie ketenveldnorm
waarmee we stelseloverstijgende zorgketen in een regio vormgeven. Hier vindt u ook
al onze nieuwsbrieven. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met
projectleider Dirk Dijkslag via: d.dijkslag@transfore.nl of 0570 – 604483.

