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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.

In een eerste schets van een Regionaal Actieplan 2012-2015-2018 en Jaarplan + Begroting
2012 heeft het Netwerk haar plannen ontvouwd voor de komende jaren. Het Netwerk denkt
nog twee termijnen van drie jaar nodig te hebben om het proces van ontwikkeling door te
kunnen zetten, en vervolgens onder te kunnen brengen in regulier beleid en werkuitvoering. Dit Plan wordt 26 oktober 2011 in de Participanten Raad (van bestuurders) besproken, bijgesteld en vervolgens vastgesteld. Op de website vindt u het conceptplan; het
definitieve plan zal zsm deze eerste schets vervangen.
Deze Nieuwsbrief informeert u over:
• Zorgbegeleiding
• Plan Iris – huisartsen
• Gemeenten en Welzijn
• Helpdesk Dementie Drenthe
• Evaluatie
• Organisatie
• Nieuws

Zorgbegeleiding
Scholing ZBO
• De door Hogeschool Windesheim ontwikkelde scholing is dit voorjaar in elk Zorgbegeleidingsteam aangeboden. De certificering is nu een feit. In de bijeenkomsten van de ZBO’s
Noord, Emmen/Borger-Odoorn, Coevorden, Midden Drenthe en Hoogeveen/Zuidwolde zijn
de Certificaten en Bewijzen van deelname op feestelijke wijze en met felicitaties uitgereikt.
In ZBO Zuid West (Meppel) zal dat in november plaatsvinden. Op de website vindt u informatie en foto’s daarvan.
• Inmiddels is een lijst met onderwerpen samengesteld, vanuit de Zorgbegeleiders zelf,
voor een verdiepingsslag: er zullen komend seizoen vier deskundigheidsbevordering-bijeenkomsten worden georganiseerd in ieder ZBO-team.
• Daarnaast zullen de voorzitters van de ZBO’s zich verder gaan bekwamen: als eerste
stap zullen zij een kijkje nemen in de keuken van hun collega-voorzitters. Naar aanleiding
daarvan zullen aspecten benoemd worden voor een training op hun specifieke taak.
Registratie
De registratie binnen de ZBO’s blijft een punt van aandacht. Op dit moment hebben ongeveer 1000 cliënten een geregistreerd Zorgbegeleider. Het Netwerk onderzoekt de mogelijkheid van een digitaal Zorg Regie Systeem (ZRS), op basis van een Programma van Eisen
dat door een kleine groep Zorgbegeleiders (o.l.v. de coördinator) zal worden opgesteld.
Het is de bedoeling dat een dergelijk ZRS de Zorgbegeleiders zal ondersteunen in hun
coördinerende taken.

Plan Iris - Huisartsen
Dit jaar zijn er in Drenthe 21 huisartspraktijken begonnen met plan Iris; dat betekent
dat er nu in totaal 35 huisartspraktijken
met Iris werken. Het Netwerk Dementie
heeft in een Plan van Aanpak aangegeven
hoe zij een overdracht naar de Huisartsencoöperatie (DHC) van de Huisartsen Zorg
Drenthe (HZD) graag zou zien (zie website).
Of en op welke wijze dat vorm zal krijgen
is op dit moment nog niet duidelijk, de
gesprekken daarover zijn gaande. Progez
is bereid de pilot-periode tot april 2012 te
begeleiden.
Zorgwijzer
Door de Stuurgroepen van het Netwerk
Dementie is voor iedere gemeente een
Zorgwijzer gemaakt cq geactualiseerd. Deze
Zorgwijzers zijn nu voor alle huisartsen (en
anderen) in alle 12 gemeenten beschikbaar
en zijn te vinden op de website onder het
kopje ‘waar vind ik hulp’. Daar staat ook
informatie over bijvoorbeeld autorijden en
over juridische en financiële zaken.
Gemeenten en Welzijn
Het aantal mensen met dementie in Drenthe neemt de komende jaren enorm toe.
De gevolgen van dementie raken alle facetten van het (gewone) leven. Het beïnvloedt
het wonen, de mobiliteit, de participatie
aan (georganiseerde en ongeorganiseerde)
activiteiten, en allerlei dagelijkse levens-

activiteiten zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, voor de maaltijden zorgen, de
woonomgeving binnen en buiten op orde
houden, de financiële administratie, en uiteindelijk de persoonlijke verzorging. Voor
de groeiende groep dementiepatiënten en
hun verzorgers, die met bovengenoemde
problematiek te maken krijgt, speelt de
Gemeente een belangrijke rol.
Het Netwerk doet, samen met Alzheimer
Drenthe, een oproep aan de Drentse
gemeenten om gezamenlijk drie stappen
te zetten in de ketenzorg dementie. Op de
Participanten Raad van 26 oktober 2011
zal daarvoor een notitie gepresenteerd
worden. Zie ook de website.
In het witte-vlekken-plan dat in de eerdere
notitie Dementie en uw gemeente (zie website) beschreven staat komen de volgende
elementen voor:
Scholing vroegsignalering
Aan medewerkers WMO-loketten, indicatiestellers huishoudelijke hulp en Welzijnmedewerkers van 7 gemeenten is een scholing vroegsignalering dementie gegeven.
Nog niet in Hoogeveen, Westerveld, de
Wolden, Emmen en Noordenveld.
Publiciteit
Er zijn aan de gemeenten teksten aangeboden over dementie voor de digitale sociale
kaart, de gemeentegidsen en mantelzorggidsen. Aan huis aan huis bladen worden
regelmatig artikelen over vergeetachtigheid
en dementie aangeboden. Een student
van Windesheim zal vanaf januari 2012
onderzoeken of je als burger in Drenthe
via informatiebronnen van de gemeente en
welzijnsorganisatie nu inderdaad informatie te pakken kunt krijgen over geheugen,
vergeetachtigheid en dementie.
Opvang licht dementerenden
Nu het aantal mensen met dementie
zo groeit en het aantal plaatsen in de
tehuizen niet navenant meegroeit, zullen
steeds meer mensen thuis moeten worden
opgevangen. Het aanbod voor deze doelgroep zal moeten worden uitgebreid met
allerlei slimme en creatieve initiatieven,
zoals het uitbreiden van de wijkfunctie van
AWBZ-zorginstellingen, het starten van Ontmoetingscentra (zie ook www.ontmoetingscentradementie.nl), van Odensehuizen (zie
ook www.odensehuis.nl), en van projecten
met vrijwilligers die thuis ondersteuning
kunnen bieden. Het Netwerk wil iedere
gemeente daarin ondersteunen.
Zorgexperiment Zorgkracht in
krimpgebieden
Op woensdag 28 september ondertekenden 18 organisaties, waaronder het
Netwerk Dementie Drenthe, het convenant
Zorgkracht in Krimpgebieden. Met dit convenant wordt het startsein gegeven voor
een zorgexperiment in het veenkoloniale
gebied van de gemeenten Aa en Hunze en
Borger-Odoorn.
Het doel van het zorgexperiment is dat
verschillende aanbieders van zorg, mantelzorg, welzijn, huisvesting en anderen met

elkaar garant staan voor zorgverlening in
een sterk vergrijzend gebied in Oost-Drenthe. Voor meer informatie zie website

Helpdesk Dementie Drenthe
Op de website staat allerlei informatie over
dementie in Drenthe. Er is op de welkomstpagina een kopje toegevoegd met Nieuws.
Na een rustiger periode in de zomer (net
onder de 20 bezoekers per dag) wisten in
augustus en september ruim 25 mensen
per dag de website weer te vinden. Op 1
november a.s. 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

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. Doel van de evaluatie is om in
kaart te brengen wat goed functioneert en
wat beter kan in de dementiezorg. Zowel
cliënten als medewerkers van het Netwerk
worden ondervraagd. De rapportage wordt
eind dit jaar verwacht. We hopen daarin
weer aanknopingspunten te vinden voor
verdergaande verbeteringen.

Organisatie
Zoals gezegd is 26 oktober a.s. de halfjaarlijkse vergadering van de Participanten
Raad, waarin bestuurders zitting hebben.
Op de agenda staan het Regionaal Actieplan 2012-2015-2018 en het Jaarplan + Begroting 2012, zowel wat betreft inhoud als
de financiering ervan. Tweede onderwerp
is het eerder genoemde drie-stappen-plan
voor gemeenten.
Het bestuur van de stichting Dementie
Drenthe vergadert 4 x per jaar. Op dit
moment staat, behalve alle boven genoemde zaken, vooral de financiering op
de agenda. Een delegatie van het bestuur
is, namens het Netwerk, in gesprek met
Achmea.
De vier Stuurgroepen vergaderen eens in
de twee maanden. Onderwerp is de (minimumkwaliteit van) Zorgbegeleiding; de
beschrijving van de keten in functies is een
volgend thema dat aan de orde komt.

lezing werd ingegaan op de onderlinge
verbindingen die nodig zijn om passende
zorg neer te zetten. Daarna konden de
bezoekers deelnemen aan verschillende
workshops. Bewegen, muziek, de notaris,
lessen voor scholieren, de financiering van
de zorg, allemaal onderwerpen die mede
bepalen hoe de zorg aan dementerenden
vorm krijgt. Een bezoekje aan de markt
was ook zeker de moeite waard. Naast
foldermateriaal was er informatie over
voeding, boeken, uitleenmogelijkheden van
spellen etc. Op de website vindt u meer
informatie over de presentaties en lezing.
De leden van de Redactie Raad hebben
met heel veel plezier en enthousiasme
deze dag samen met Alzheimer Drenthe
georganiseerd!

Overleg drie noordelijke provincies
In september heeft een vervolg plaats
gevonden van een overleg van bestuurders
van de Netwerken in de drie noordelijke
provincies. Marco Blom, directeur Alzheimer
Nederland, merkte op dat het noorden ver
gevorderd is wat betreft organisatie; de
netwerk-georiënteerde opzet spreekt hem
aan. Wordt vervolgd.
Zorg
standaard Dementie
Alzheimer Nederland en Vilans nemen
samen het voortouw voor het samenstellen
van een Zorgstandaard Dementie. Daarvoor
zijn deskundigen uit het hele land gevraagd mee te denken in vier werkgroepen.
De coördinator van het Netwerk Dementie
Drenthe is gevraagd deel te nemen in
werkgroep ‘organisatie’. Bovendien is het
Netwerk Drenthe gevraagd om als één van
de tien referentie-regio’s op te treden, en
feedback te geven op een eerste versie
van de Zorgstandaard.
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NIEUWS
Wereld Alzheimer Dag 2011
Wereld Alzheimer Dag (21 september in
Veenhuizen) kende een grandioze opkomst
van ruim 250 bezoekers. De dag stond onder leiding van Judith Regendorp, bekend
van RTV Drenthe. In een centraal gehouden
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en op de website
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