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Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie
Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe
wil realiseren. Alzheimer Drenthe, de Drentse gemeenten, huisartsen, en
zorgaanbieders (ziekenhuizen, GGZ, thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen) participeren in het Netwerk. Doelstelling is om ketenzorg mogelijk
te maken en innovatieve initiatieven een plaats te geven. Het is een open
Netwerk. Organisaties kunnen op alle niveaus meedoen, door ondertekening van een Participantenovereenkomst.
Deze Nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken wat betreft:
• Zorgbegeleiding
• Plan Iris – huisartsen
• Gemeenten en Welzijn
• Helpdesk Dementie Drenthe
• Evaluatie
• Organisatie

Zorgbegeleiding
In de ZBO’s sturen de voorzitters aan op een presentatie van elkaar werk: om de beurt krijgen deelnemers de tijd om iets te vertellen over hun organisatie. Daarnaast wordt gewerkt
aan het verbeteren van de (methode van) casuïstiekbespreking.
Scholing ZBO
De eerste van de vier nascholingen heeft inmiddels plaats gevonden: Berit Mulder heeft in
alle ZBO-teams informatie gegeven over juridische zaken, waarmee mensen met dementie
en hun verzorgers te maken krijgen. Er was alle ruimte om vragen te stellen en situaties te
bespreken. De tweede en derde nascholing zal dieper ingaan op het Zorgbegeleiderschap
op zich: hoe vul je dat in, waar liggen je professionele grenzen, waar liggen je persoonlijke
grenzen. Deze nascholingen staan gepland voor april/mei en september/oktober en zullen
worden gegeven door Tietie Boersma. Eind dit jaar staat dan nog het onderwerp Ouderenmishandeling op het programma.
Registratie
Het Netwerk onderzoekt de mogelijkheid van een digitaal Zorg Regie Systeem (ZRS). Een
Programma van Eisen is inmiddels door een kleine groep Zorgbegeleiders (o.l.v. de coördinator) opgesteld. In mei zullen drie aanbieders hun product presenteren. Op basis daarvan
zal besloten worden of en hoe het Netwerk hiermee verder gaat.

Plan Iris - Huisartsen
Op 3 april jl is de pilotperiode van 2 jaar afgesloten met het minisymposium Diagnostiek
van Dementie in Drenthe, van Debat naar Dialoog. Voor een verslag en de presentaties
kunt u de website www.dementiedrenthe.nl raadplegen. In Drenthe bestaan verschillen van
mening over diagnostiek van dementie: nut, noodzaak en wie doet wat? Na drie sprekers
(vanuit de specialisten, de huisartsen en de cliënten) begon het debat met prikkelende
stellingen waarbij de geriaters hun grote ervaring met dementie centraal stellen en de
huisartsen hun bekendheid met de cliënt en de mogelijkheden tot vroege diagnostiek.
Door het debat met elkaar te voeren is duidelijker geworden waar we nu staan,

Evaluatie
Het Netwerk Dementie Drenthe heeft
onderzoeksbureau ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV (ARGO) gevraagd
een evaluatieonderzoek uit te voeren.
Centrale onderzoeksvraag is wat voegt
het netwerk toe aan de kwaliteit van de
dementiezorg in Drenthe. De resultaten
zijn positief kritisch te noemen: met
name de ZBO’s en plan Iris komen er
positief uit. Cliënten zijn erg blij met hun
Zorgbegeleider en huisartsen vinden de
werkwijze van plan Iris bijdragen aan de
kwaliteit van hun werk. De activiteiten
van het Netwerk voor wat betreft de
Helpdesk en de gemeenten zijn veel
minder bekend. Daar liggen de meeste
aanknopingspunten voor verbeteringen.
De respondenten hebben veel moeite
gedaan om hun mening te geven, en we
willen ze daarvoor heel erg bedanken!
Ook uit al deze opmerkingen kunnen we
veel verbeterpunten destilleren om op
voort te bouwen. De rapportage vindt u
op de website www.dementiedrenthe.nl.

de verschillen van mening liggen open op
tafel. Er is ook uitgesproken dat het belang
van de cliënten voorop moet staan. Ook de
Zorgbegeleiders lieten zich horen: voor een
indicatie met grondslag pg is een diagnose
nodig. Als er geen diagnose is en de cliënt
erkent de geheugenproblemen niet, dan
wordt de indicatie niet afgegeven en kan
de benodigde zorg niet worden ingezet.
Het symposium was bedoeld als startschot
om te komen tot een Drents protocol wat
betreft diagnostiek, binnen de daarvoor
geldende richtlijnen (CBO, NHG). Zodat cliënten in Drenthe op een éénduidige wijze
een diagnose krijgen en daardoor de zorg
die ze nodig hebben.
Het Netwerk roept huisartsen en specialisten op om zich te melden en mee te
denken in dit proces. Progez blijft voorlopig plan Iris ondersteunen in opdracht van
het Netwerk. Het Netwerk blijft daarnaast
in gesprek met de DHC voor een eventuele
overdracht.

Gemeenten en Welzijn
In het Regionaal Actieplan 2012-2015-2018
wordt beschreven dat de aandacht de
komende jaren extra gericht zal zijn op
de gemeenten en de Welzijn. Het aantal
mensen met dementie groeit dermate dat
de zorgsector de opvang van mensen met
dementie niet kan waar maken zonder
inzet van maatschappelijke krachten.
Daarnaast dwingen de verschuivingen in
de financieringsstromen ons tot actie:
immers de functie begeleiding wordt uit
de AWBZ gehaald, terwijl binnen de Wmo
de taakstelling wordt verruimd. Dat is een
essentiële verandering van recht op zorg
naar mogelijkheid van maatschappelijke
ondersteuning.
Het Netwerk is samen met Alzheimer
Drenthe in gesprek met de gemeenten, om
samen te zoeken naar gemeentelijke lokale
oplossingen voor de problemen die eraan
komen.
In die gesprekken komt ook naar voren:
De scholing vroegsignalering aan medewerkers WMO-loketten, indicatiestellers
huishoudelijke hulp en Welzijnmedewerkers. Het gaat dan om een eerste of om
een herhaling van de eerder gegeven
scholing.
Publiciteit
Kunnen burgers informatie vinden over
dementie in gemeentelijke publiciteit, zoals
gemeentegids, gemeentelijke website e.d.?
Jannes Hofsteenge, student toegepaste
gerontologie Windesheim (HBO+) heeft dat
in opdracht van het Netwerk onderzocht.
Niet alle gemeenten scoren even goed,
hoewel het Netwerk met regelmaat teksten
over dementie heeft aangeboden. U kunt
op de website de rapportage lezen: www.
dementiedrenthe.nl

Helpdesk Dementie Drenthe
De website www.dementiedrenthe.nl wordt
steeds beter gevonden, het gemiddelde
staat nu op 30 bezoekers per dag. De Redactie Raad is in overleg met de websitebouwer over aanpassingen, nu de hoeveelheid informatie zo is toegenomen.
Daarnaast is de Redactie Raad in gesprek
over deelname aan social media, om de
vindbaarheid van het Netwerk en de Helpdesk verder te verbeteren.
In mei is er weer een halfjaarlijkse bijeenkomst van de Helpdeskmedewerkers die
de telefoon en email beantwoorden. Bij het
secretariaat van het Netwerk zijn Helpdeskkaartjes te bestellen. secretariaat@
dementiedrenthe.nl

Organisatie
In januari en februari zijn er vier regionale
bijeenkomsten van bestuurders georganiseerd, met als onderwerpen: het SMART
formuleren van het Regionaal Actieplan en
de financiering ervan op langere termijn.
Eind april zal tijdens de Participanten Raad
het gesprek daarover worden voortgezet.
In juni hoopt het bestuur van de stichting
Dementie Drenthe aan de Participanten
een financieringsvoorstel voor te kunnen
leggen, waarover dan een besluit moet
worden genomen.
In de vier Stuurgroepen staat de beschrijving van de keten centraal. De vraag die
daarbij gesteld wordt is: welke positie
neemt een organisatie in in de regionale
keten dementie. De welzijnsorganisaties
worden langzaam aan uitgenodigd om in
de keten deel te nemen.
Voor meer informatie: het Jaarverslag 2011
staat op de website.

Tenslotte nog iets heel anders ter info, van
de website www.academischeboekengids.
nl, waar Dick Swaab (hoogleraar neurobiologie in het AMC en voormalig directeur
van het Nederlands Herseninstituut en de
Hersenbank) zegt:
Een ander prachtig boek over het einde van
het leven is Aging With Grace, een studie
over de ziekte van Alzheimer. David Snowdown beschrijft hierin het onderzoek bij een
groep nonnen, die allemaal van jongs af
aan een vergelijkbaar dagelijks levenspatroon hadden en hun hersenen beschikbaar
hebben gesteld aan de wetenschap. Er is
onderzocht of een hogere opleiding de kans
op de ziekte van Alzheimer vermindert. De
vraag was of je er beter tegen bestand bent
doordat je een beter brein hebt, of juist
door het gebruik ervan, door de scholing
zelf. Daarvoor zijn brieven van de nonnen
geanalyseerd op de complexiteit van hun
taalgebruik. Die was inderdaad gecorreleerd
met een kleinere kans op Alzheimer. Ikzelf
vermoedde dat het scholing was: use it
or lose it. Het lijkt alsof mensen die tot op
hoge leeftijd actief zijn een reserve opbouwen, waardoor de hersenen niet direct
worden aangetast door de dementie. Zoals
meestal, bleek het een combinatie van twee
factoren te zijn.
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