Netwerk Dementie Drenthe

Wat heeft het Netwerk Dementie
te bieden
•	
Kennis en ondersteuning bereikbaar voor sociale wijkteams,
bij niet-pluis situaties.
•	
Wat betreft vroegtijdige signalering: kennis in huis voor
scholing vrijwilligers, mantelzorgers, Wmo-consulenten,
ouderenwerkers, sociale wijkteams e.d.
•	
Wat betreft voorlichting: informatievoorziening over
dementie en dementiezorg voor burgers in Drenthe.
•	
Wat betreft begeleiding: kennis en ondersteuning
beschikbaar bij inrichten van dagbesteding, geschikt voor
mensen met een dementie in de beginfase.
•	
Op alle werkdagen van 9 tot 17 uur is een
dementiedeskundige te bereiken en zorgbegeleiding
aan te vragen via E helpdesk@dementiedrenthe.nl ,
en T 0592 – 85 74 74
Meer informatie
Els van der Veen, coördinator
T 06-21100235
E netwerk@dementiedrenthe.nl

www.dementiedrenthe.nl

NETWERK DEMENTIE DRENTHE
De doelstelling van het Netwerk Dementie Drenthe is om
samenwerking en samenhang te bevorderen, waardoor een
sterke keten van dementiezorg bestaat. Daartoe brengt het
netwerk activiteiten samen waardoor één aanspreekpunt in de
zorg mogelijk is (casemanagement dementie), diagnostiek van
dementie wordt afgestemd, en informatie en voorlichting over
Drentse dementiezorg vindbaar is. Het netwerk richt zich vooral
op de zorg voor de thuiswonende mensen met dementie (dit is
ongeveer 70% van het totale aantal) en hun verzorgers. Door
de afstemming in het netwerk wordt zorg en ondersteuning op
maat mogelijk gemaakt. De activiteiten van het netwerk worden
gefinancierd uit reguliere middelen; de coördinatie wordt door
een bijdrage van de participanten gedragen.

Samen werken aan een
‘dementievriendelijk Drenthe’

Netwerk Dementie Drenthe

Achtergrond

Kennisnetwerk

Het Netwerk Dementie Drenthe is - door een landelijk
initiatief vanuit VWS - in 2006 begonnen als Landelijk
Dementie Programma. Het is geen zorgaanbieder, maar een
samenwerkingsverband van (bijna) alle zorginstellingen van
Drenthe: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen,
huisartsen (HZD), verschillende welzijnsinstellingen,
ziekenhuizen, GGZ’en, gemeenten e.d.

Het samenwerkingsverband is uitgegroeid tot een netwerk
waarin kennis van dementie en aanbod van dementiezorg is
samengebracht.
In elke regio is een ZorgBegeleidingsOverleg (ZBO) waarin
dementiedeskundigen elkaar regelmatig treffen, kennis
uitwisselen, elkaar kunnen aanspreken en elkaars hulp
inroepen, en hun contacten registreren zodat bij een melding
direct te zien is of al een organisatie betrokken is en voorkómen
wordt dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Via het centrale
telefoonnummer en e-mailadres van de Helpdesk kan hiernaar
verwezen worden wanneer daadwerkelijk iets gedaan moet
worden.

Speerpunten
Het Netwerk Dementie Drenthe heeft voor de komende jaren als
speerpunten geformuleerd:
1.

v ersnippering tegengaan door samenhang te brengen
in de dementiezorg, en

2. goede kwaliteit van dementiezorg, en
3. goede ‘vindbaarheid’ van dementiezorg.

Deze tijd kenmerkt zich door een toename van het aantal
mensen met dementie en tegelijkertijd door een verschuiving
van verantwoordelijkheden en financiering van zorg en
ondersteuning. Dementiezorg is niet exclusief aan de
zorgaanbieders van het netwerk dementie voorbehouden.
Immers, ook de gemeente krijgt in toenemende mate te
maken met inwoners met dementie en wordt meer en meer
verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van zorg en
ondersteuning.

www.dementiedrenthe.nl

