Jaarplan 2016
KWETSBAARHEID

GEMEENSCHAPSZIN

ZORGZAAMHEID

ZACHTHEID

Speerpunt = samenhang

Speerpunt = kwaliteit

Speerpunt = vindbaarheid

Participanten Raad
• bestuurlijk draagvlak, vaststellen beleid
• 2 x per jaar: 20 april en 26 oktober

Regionale kwaliteitscirkels in
Klankbordgroepen:
• Toetst in dialoog de regionale
dementiezorg aan de Zorgstandaard
dementie
• Met behulp van drie-woorden-methode

Provinciale werkgroep vindbaarheid en
dementievriendelijk Drenthe: 4 feb, 28 apr, 9
juni, 8 sept, 10 nov:
• publiciteit en PR, op basis van
communicatieplan:
o media
o promotiemateriaal
o www.website dementiedrenthe.nl
o interne Nieuwsbrief
• Helpdesk Dementie Drenthe, vraagbaak
en aanmeldpunt
• Voorlichting en scholing aan minstens 10
doelgroepen, op basis van werkplan:
1. Belangstellenden: mantelzorgers,
buren, kennissen, vrienden e.d.
2. Leden van serviceclubs en
sportverenigingen
3. Personeel van supermarkten en
andere (dienstverlenende)
ondernemingen
4. Hulpverleningsinstanties (politie,
brandweer en ambulancepersoneel)
5. Taxichauffeurs
6. Notarissen
7. Paramedici, zoals fysiotherapeuten,
diëtisten, e.d.
8. Vrijwilligers van Welzijnsinstellingen
9. Vrijwilligers van particuliere
dagopvangvoorzieningen
10. Medewerkers van de gemeente –
Wmo loket, leden van een sociaal
team e.d.

Stichtingsbestuur + 4 adviseurs, verbinding
regio’s en Alzheimer Drenthe
• Als provinciale stuurgroep
• 4 x per jaar: 16 mrt, 15 juni, 14 sept, 14
dec
Regionale kwaliteitscirkels in 3
Klankbordgroepen:
• Zuid Mid West: 7 mrt, 13 juni,
• Zuid Oost: 22 mrt, 31 mei, 4 okt, 29 nov
• Noord: 16 feb, 31 mei, 25 okt
Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in ZBO’s:
• 5 maandelijkse ZBO’s:
1. Assen, Aa en Hunze, Noordenveld,
Tynaarlo
2. Emmen, Borger Odoorn
3. Coevorden
4. Hoogeveen, Midden Drenthe,
Zuidwolde
5. Meppel, Westerveld, de Wolden
• Regionaal MDDT: 4 x per ZBO.
• Nascholingen: 3 x per ZBO: jan/feb, mrt,
sept/okt
• ZBO voorzitters + netwerkcoördinator: 9
jan, 22 feb, 11 apr, 20 juni, 22 aug, 12
sept, 7 nov, 12 dec
Provinciale werkgroep kwaliteit
Zorgbegeleiding (zie hiernaast).
Provinciale werkgroep vindbaarheid en
dementievriendelijk Drenthe (zie hiernaast).
Met Huisartspraktijken:
• gebruik eGPO door HA-praktijk en
zorgbegeleiders – communicatie over
zorg cliënt
• aansluiting ZBO en HA praktijk
Met gemeenten:
• experiment gemeente Hoogeveen ihkv
WLZ experimenteerruimte wb
indicatiestelling door ZB’ers over
schotten Wmo, ZVW en WLZ
• aansluiting ZBO en sociale wijkteam, over
en weer

Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in vijf
regionale zorgbegeleidingsoverleggen
(ZBO’s):
• Zorgbegeleiding = casemanagement =
1. aanspreekpunt voor cliënt
2. coördinatie van zorg
3. begeleiding van cliëntsysteem
• ZBO: zorgafstemming, kennisuitwisseling
en casuïstiekbespreking
• Regionaal MDDT (Multi Disciplinair
Dementie Team) met arts en psycholoog:
anonieme complexe casuïstiekbespreking. Evaluatie in maart.
• Nascholingen, thema’s 2016:
1. eGPO (januari/februari)
2. Levenseinde (maart)
3. Zorg en Dwang (najaar)
• Student Windesheim ter ondersteuning
van methodisch werken bij dementie
• Pilotproject dementie en depressie in
ZBO Hoogeveen
Provinciale werkgroep kwaliteit
zorgbegeleiding, ZBO voorzitters +
netwerkcoördinator: voorbereidend
kwaliteitsbeleid
Palliatieve zorg: ism paliatief netwerk en
Windesheim project “markering en
proactieve zorgplanning” obv subsidie van
ZonMW
Dementie op jonge leeftijd: ism Friesland en
Groningen en het kenniscentrum dementie
op jonge leeftijd. Project ter verbetering van
• informatievoorziening
• diagnostiek
• zorgbegeleiding
• contactgroepen
• dagbesteding
• en woonvoorziening

Netwerk Dementie Drenthe
Els van der Veen, netwerk@dementiedrenthe.nl

