1. samenhangende zorg: binnen het netwerk hebben de participanten afgesproken om de
groeiende vraag naar dementiezorg gezamenlijk op te vangen. Natuurlijk zitten we in een
concurrentiemodel, maar daarbinnen willen we het voor de cliënt zo goed mogelijk doen, zonder
elkaar kapot te concurreren. Het netwerk faciliteert daarom:
• Het bijeen brengen van bestuurders, (Participanten Raad), managers (Stuurgroepen) en
uitvoerend medewerkers (ZBO’s), huisartspraktijken en gemeenten, waardoor er gewerkt
wordt aan een (niet versnipperde!) gezamenlijk agenda wb dementiezorg in Drenthe
• Het netwerk draagt zorg voor deze gezamenlijke agenda (Jaarplan) en voor een halfjaarlijks
verslag van resultaten (Nieuwsbrief)
• Het netwerk werkt aan goede verbindingen van huisartspraktijken richting
dementiezorg(begeleiding)
• Het netwerk werkt aan goede verbindingen van gemeenten en welzijn richting
dementiezorg(begeleiding)
• Het netwerk draagt zorg voor en financiert een gemeenschappelijk communicatiesysteem
(Gino) voor de uitvoerend medewerkers
• Het netwerk draagt zorg voor de externe contacten vanuit onze provincie naar landelijk
niveau, waar het belang van de dementiezorg in Drenthe steeds onder de aandacht wordt
gebracht.
2. kwalitatief goede zorg,: binnen het netwerk vinden we het van belang dat de dementiezorg in
Drenthe van hoog niveau is en blijft. Het netwerk faciliteert en draagt namens de participanten
daarom zorg voor:
• nascholing,
• voor casuïstiekbespreking,
• voor het beschikbaar stellen van een MDDT (Multi Disciplinair Team),
• voor actuele informatievoorziening
aan zorgbegeleiders dementie, waardoor de deskundigheid op niveau is en blijft.
Daardoor zijn de zorgbegeleiders dementie - of dat nu medewerkers zijn van de thuiszorg, van de
GGZ, van de huisartspraktijk, of vanuit de V&V sector – deskundig in hun vak en kunnen ze de
ketenzorg goed voor hun cliënten regelen.
3. aan vindbare dementiezorg, waarin de Helpdesk en het ZBO de verbindende schakels zijn.
• Het netwerk draagt zorg voor gemeenschappelijke informatievoorziening aangaande
dementiezorg in Drenthe (website e.d.)
• Het netwerk draagt zorg voor een gemeenschappelijk aanmeldpunt voor dementiezorg in
Drenthe (Helpdesk)
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In de Participanten Raad is afgesproken om t/m het jaar 2015 een jaarlijkse contributie te heffen
voor deelname aan het Netwerk. We spraken af dat we in 2015 met elkaar zouden bespreken of en
hoe we met elkaar verder zouden gaan. Die tijd is nu gekomen. Onderstaande wil een aanzet geven
tot een overzicht van de opbrengst van (deelname aan) het Netwerk Dementie Drenthe.
Voor de cliënt.
We roepen het allemaal: de cliënt centraal. Maar wat heeft de cliënt nu aan het Netwerk Dementie
Drenthe? Daar is een aantal dingen over te zeggen:
Het Netwerk werkt (vooral) achter de schermen. Het levert een bijdrage
1. aan samenhangende zorg; als het netwerk niet zou doen wat het wel doet, zou de dementiezorg
in Drenthe een versnipperd beeld te zien geven. Gelukkig is dat in Drenthe niet zo, want:
• cliënt(system)en hebben één aanspreekpunt in de zorg, die de zorg coördineert en de
cliënt(systeem) begeleidt
• zorgbegeleiders kennen elkaar en stemmen zorg met elkaar af
• de verbindingen tussen huisartsen en zorgbegeleiders worden door het netwerk bevorderd;
en er wordt bij huisartspraktijken steeds aandacht gevraagd voor de specificiteit van
dementiezorg.
• de verbindingen tussen gemeenten en zorgbegeleiders worden door het netwerk
bevorderd; en er wordt gemeenten steeds aandacht gevraagd voor de specificiteit van
dementiezorg. (zoals bijvoorbeeld op vergaderingen van het portefeuillehoudersoverleg van
wethouders)
• de Helpdesk en de website (www.dementiedrenthe.nl) is de verbindende schakel wb de
informatie over dementie in Drenthe
2. aan kwalitatief goede zorg, door nascholing, door casuïstiekbespreking, door het beschikbaar
stellen van een MDDT (Multi Disciplinair Dementie Team) door actuele informatievoorziening en
door een duidelijke en goede positie in de keten. Daardoor zijn de zorgbegeleiders dementie - of
dat nu medewerkers zijn van de thuiszorg, van de GGZ, van de huisartspraktijk, of vanuit de V&V
sector – deskundig in hun vak en kunnen ze de ketenzorg goed voor hun cliënten regelen. Voor
cliënten is het van groot belang dat hun zorg kwalitatief van hoog niveau en in de keten goed
geregeld is.
3. aan vindbare dementiezorg, waarin de Helpdesk en het ZBO de een verbindende schakels zijn.
Zodat cliënten – zoals bijvoorbeeld een dochter uit het westen van het land – via één website en
één telefoonnummer terecht komt bij de verzamelde dementiezorg Drenthe. Dat gebeurt ook
steeds meer. Voorbeeld: het VuMC weet de Helpdesk goed te vinden en vraagt met enige
regelmaat zorg aan voor cliënten in Drenthe, die bij het Vu voor een diagnose terecht zijn
gekomen. Maar ook de dochter in Assen, die niet weet wat ze met haar moeder aan moet weet
de Helpdesk te vinden.
Voor de participanten.
Ook voor de participanten aan het netwerk moet duidelijk zijn wat deelname aan het netwerk hen
oplevert. Het netwerk vraagt zich daarom ook continu af: waartoe zijn wij op aard? Ook daar is een
aantal dingen over te zeggen:

