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Vooraf
Op dit moment is de zorg erg in verandering. Zorgbegeleiding dementie wordt vanaf 2015 belegd bij de wijkverpleegkundige, begeleidings- en ondersteuningstaken
worden de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hoe financieringsstromen gaan
lopen vanaf 2016 is nog niet duidelijk. Inmiddels zien we in Drenthe allerlei initiatieven ontstaan om ervoor te zorgen dat oudere mensen, die dat nodig hebben, hulp
en zorg kunnen blijven ontvangen. Het Netwerk Dementie Drenthe beweegt mee in
deze veranderende wereld. Het is een lastige periode, waarin we steeds opnieuw
ons de vraag stellen: ‘waartoe zijn wij op aard’?
Als speerpunten voor het volgende jaar zijn de volgende drie aspecten geformuleerd: we proberen 1. een versnippering van zorg voor mensen met dementie te
voorkómen, 2. we proberen een kwalitatief goede dementiezorg te garanderen, die
3. goed vindbaar is voor mensen die daarnaar op zoek zijn. In de komende periode
willen we naar buiten brengen wát het Netwerk kan bijdragen, en verbindingen leggen met en tussen de vele betrokkenen.

Nieuws uit de
Participanten Raad
De Participanten Raad heeft op 22 oktober
jl over dit voorgaande uitgebreid met elkaar gesproken. De Stuurgroepvoorzitters
gaven de geluiden vanuit de Stuurgroepen
weer en daarna werd in een informatieronde besproken hoe de participanten
aankijken tegen de huidige ontwikkelingen. Vervolgens gaf de HZD uitleg over
het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen
dat tot 1 januari 2015 in een pilot wordt
uitgetest; het is de bedoeling om het
programma vervolgens over heel Drenthe
uit te rollen.
Er is veel informatie op tafel gekomen. Een
aantal punten dat naar voren kwam: we
moeten elkaars taal verstaan en spreken;
dementie is iets specifieks; zorgaanbieders
zijn specifiek, daarom moeten we intensief
in gesprek met elkaar; het is financieel
complex, terwijl integrale zorg nodig is; we
moeten er een efficiënte keten van maken,
waarin het gaat om de cliënt; de kennis
moet op peil gehouden worden, met name
rondom de vroegsignalering.
Tenslotte werd er een voorstel vanuit het
stichtingsbestuur voorgelegd waarop van
de participanten een akkoord gevraagd
werd. In het voorstel wordt 2015 als overgangsjaar beschreven, waarin activiteiten
van het netwerk doorgang vinden op de
manier van het afgelopen jaar.
Door één van de participanten werd een

aantal discussiepunten (waaronder Gino)
benoemd, die doorgesproken moeten
worden. De andere participanten gaven
hun akkoord, waarbij afgesproken werd
om eventueel commentaar per mail door
te geven. Er zijn twee reacties binnengekomen: vooral het gebruik van Gino roept
vragen op. Het voorstel, met daarbij de
opmerkingen, worden nu verwerkt in een
provinciaal Jaarplan 2015. Met de Stuurgroepvoorzitters wordt gekeken hoe het
provinciale plan kan worden vertaald in
regionale activiteiten. We streven daarbij
uitdrukkelijk naar ‘lean en mean’.
In april wordt de tussenbalans opgemaakt
en zullen de genoemde discussiepunten
terugkomen in de Participanten Raad.

Ander nieuws
Intern
In Stuurgroep Zuid Midden is een nieuwe
voorzitter gevonden in Geert Tent, bestuurder van het Derkshoes in Westerbork.
Hij volgt Gieneke Luinge op, die door
haar drukke werkzaamheden deze rol niet
meer goed kan vervullen. We hopen en
verwachten dat deze stuurgroep onder
leiding van Geert met hernieuwde energie
aan de slag zal kunnen gaan.
De voorzitter en het secretariaat van het
ZBO Coevorden, Erna Maring en Hetty Stiekema, hebben afscheid genomen. Hun taken worden voorlopig overgenomen door

Henk Pomper en Cindy Lassche (voorzitter
en secretariaat van het ZBO Zuid Midden).
Er wordt nog een oplossing gezocht voor
de langere termijn.
Extern
Landelijk zijn er ook meerdere ontwikkelingen gaande. De coördinator heeft
regelmatig contacten met andere netwerkregisseurs, met name die in het noorden,
en met het Landelijk Netwerk Dementie.
Daarnaast was ze actief betrokken bij
het Jaarlijkse Event van het Dementie
Deltaplan op 6 oktober jl. Het Trimbos
Instituut is bezig met een onderzoek over
de ‘zachte factoren in netwerksamenwerking’; ook daarvoor werd de medewerking
van de coördinator gevraagd. Ook werd
meegewerkt aan de totstandkoming van
een rapport over de financiering van
netwerken dementie door bureau HHM,
een onderzoeks- en adviesbureau in zorg
en maatschappelijke ondersteuning. Zie
http://www.hhm.nl/nieuws/151/financiering-ketenzorg-dementie
Het Zorg Innovatie Forum Noord Nederland
organiseerde voor de 3 noordelijke provincies zogenaamde regiotafels; er werd
gesproken over de implementatie van
projecten die binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn ontwikkeld. Ook daar was het Netwerk Dementie
Drenthe goed vertegenwoordigd.

Stand van zaken activiteiten
In de Regionale Jaarplannen 2014 worden de activiteiten onderverdeeld in
5 werkpakketten; hieronder een korte beschrijving van de stand van zaken.

1.Zorgbegeleiding (ZBO)
Brandbrief
In oktober is er een brandbrief geschreven
door de voorzitters van de ZBO’s. In de
brief wordt aangekaart dat er ‘grote zorgen
bestaan over het gebrek aan voortgang in
3 van de 4 stuurgroepen’. Er wordt onvoldoende verbinding en inzet gevoeld vanuit
de Stuurgroepen. “Wij missen jullie vooral
in deze turbulente periode waarin de
dementiezorg in de keten zijn waarde moet
bewijzen om een gezonde bedrijfstak te
kunnen blijven”. Deze brief worden nog in
de Stuurgroepen besproken; er zijn daarom
nog geen concrete acties te noemen die tot
verbetering kunnen leiden.
Enquête en interviews
In stuurgroep Zuid West zijn bijstellingen
aangebracht in de organisatie van het
ZBO, op basis van de uitkomsten van de
enquête. Er wordt binnenkort geëvalueerd
hoe dat uitpakt. In de andere stuurgroepen
zijn nog geen concrete acties voortgekomen uit de enquête.
Scholing ZBO
Dit najaar staat het onderwerp crisismanagement op de agenda; deze scholing
sluit direct aan bij het project Methodisch
Werken van Windesheim. Volgend jaar
staan de volgende onderwerpen op het
programma: 1. Palliatieve zorg bij dementie (hierin zoeken we verbinding met het
Palliatief Netwerk, zie verderop), 2. MDO
introductie en instructie in samenwerking
met andere disciplines (psycholoog, geriater, SOG, psychiater) en 3. Veiligheid in en
om het huis.
Palliatieve zorg
Het subsidieverzoek is helaas door ZonMW
afgewezen. Maar desalniettemin is besloten de samenwerking tussen de beide
netwerken te intensiveren. In concreto
betekent dat: voorlichting in de ZBO’s en
scholing van zorgbegeleiders in 2015 in
palliatieve zorgverlening; en thema bijeenkomsten over dementiezorg in consultatieteams Palliatieve Zorg door het Netwerk
Dementie.
Scholingsplannen casemanagement
organisaties
Veel van de zorgbegeleiders zijn al geschoold in casemanagement dementie,
maar nog niet allemaal. Het Netwerk probeert middels de stuurgroepen te bewerkstelligen dat de organisaties hun plannen
gaan bundelen, zodat de medewerkers
gezamenlijk, en wellicht ‘in company’, een
scholing kunnen volgen.

Windesheim
Het project ‘Methodisch werken bij dementie’ loopt op zijn einde. In januari 2015
is er een afsluitende bijeenkomst. In een
werkvergadering in oktober werd duidelijk
dat, waar eerst onder de deelnemende
zorgbegeleiders wel scepsis bestond over
dit project, er nu een groot enthousiasme
is ontstaan. Zo groot zelfs dat de zorgbegeleiders na afloop van deze projectfase
graag door willen gaan met de ontwikkeling
van hun werk, waarmee ze nu bezig zijn.
We gaan in het Netwerk bekijken of en hoe
we dat mogelijk kunnen maken. In ieder
geval is het een groot compliment waard
aan alle deelnemers aan dit project!
Gino Caseboek
Thuiszorg Diensten Centrale (TDC) heeft,
samen met TSN, Interzorg en Carepool, een
pilot gedraaid, waarin het Ginosysteem
volledig werd gebruikt. Een rapportage
hiervan is inmiddels verschenen. Hoewel
de aantallen klein zijn en er daardoor natuurlijk geen grote resultaten uit blijken, is
toch vermeldenswaardig dat er door de gebruikers positief gereageerd op het gebruik
van het Caseboeksysteem. Het web-based
karakter, met inlogcodes en wachtwoorden, wordt als positief ervaren. Er wordt
een aantal aspecten genoemd waarop
verbeteringen binnen het systeem als aanbeveling wordt genoemd. De secretariaten
van de ZBO’s halen kwartaalgegevens uit
het systeem, die (naast de geaggregeerde
Excellijsten) gebruikt worden in de verantwoording richting Achmea. Of en hoe het
gebruik van Gino Caseboek verder doorontwikkeld wordt is op dit moment onduidelijk. Het lijkt nu eerst van belang intern te
bekijken wat we nu eigenlijk willen: willen
we Gino behouden? En zo ja, wat willen we
dan wel en niet kunnen koppelen? Daarna
komt dan de meer technische vraag: en
hoe dan? Daarbij is het ook van belang
wat de huisartspraktijken willen. Bij het
gebruik van een ICT-systeem doro de
verschillende partijen staat de motivatie
immers voorop.

2.Kwantitatieve
uitwisseling gegevens
Een werkelijke verbinding met elkaar in
het netwerk, ook in daden, kan alleen als
we kwantitatieve gegevens hebben over
welke zorg er in een regio beschikbaar is.
Afgelopen zomer was er eindelijk tijd om
in de cijfers te duiken. Er werden cijfers
opgezocht en naast elkaar gezet over de
aantallen 65+ers, kwetsbare ouderen
(volgens GGD Drenthe), dementie (volgens
Alzheimer NL), en Zorgbegeleiding (vanuit

Gino). De geaggregeerde cijfers van de
verantwoording van de zorgaanbieders
richting Achmea Zorgkantoor (Excellijsten), aangevuld met de cijfers vanuit het
Ginosysteem, werden vanuit het Netwerk
als gezamenlijke verantwoording richting
Achmea gestuurd.
De cijfers zijn uitdrukkelijk geen doel
op zich maar willen we gebruiken om te
kijken hoe we verder moeten: bijvoorbeeld
verkleinen ZBO’s? veranderen Stuurgroepen? Met de Stuurgroepvoorzitters en in
de Stuurgroepen kunnen de gegevens
gebruikt worden voor het vaststellen van
de plannen en activiteiten voor 2015.

3.Diagnostiekroute
Op het minisymposium van april in Spier
kijken we terug met tevredenheid; de geluiden daarover zijn positief. Het is goed om
met elkaar van gedachten te wisselen over
dit onderwerp. De geplande ronde tafelgesprekken hebben niet opgeleverd wat
we ervan hadden verwacht en gehoopt. De
planning en organisatie en daardoor ook
de opkomst liet te wensen over. Er wordt
overlegd over de haalbaarheid en de doelstellingen van dit werkpakket. Wat betekenen de veranderende indicatielijnen (nl
via de Wijkverpleegkundige) bijvoorbeeld
voor de diagnostiekroute? Wat betekent
het programma kwetsbare ouderen van de
huisartsen voor de diagnostiekroute? Is het
nog mogelijk om een éénduidige regionale
diagnostiekroute voor cliënten te realiseren? Ook dit is een aandachtspunt voor de
stuurgroepvoorzitters en stuurgroepen.

4.Gemeenten en Welzijn
We proberen op verschillende manieren de
gemeenten te ondersteunen om de dementiezorg op een kwalitatief goede en kostenefficiënte wijze te organiseren, waarbij we streven
naar een dementievriendelijk Drenthe!
Regionaal
In de regio Zuid West is er een gesprek
geweest tussen leden van de stuurgroep,
de voorzitter van het ZBO Zuid West en
wethouders en ambtenaren van de gemeenten de Wolden, Meppel, Westerveld
en Steenwijk. Inzet was een uitwisseling
over wat dementiezorg inhoudt, over wat
de gemeentelijke plannen zijn en wat het
netwerk daarin kan bijdragen. Het was
volgens de deelnemers een plezierig en
nuttig overleg. Het is belangrijk om in deze
veranderende tijden elkaar te kennen en
op de hoogte te houden, om gezamenlijk
de zorg zo goed mogelijk vorm te kunnen
blijven geven.

Het ontwikkelen van de Glossy in regio
Noord ligt op dit moment stil; daaraan wordt
binnenkort weer een nieuwe draai gegeven. In
Zuid Oost hebben de zorgaanbieders geregeld
overleg in gezamenlijkheid met gemeenten.
Provinciaal
De kartrekkers van dit werkpakket zijn
daarnaast voor een eerste keer gezamenlijk
bijeen geweest. Niet iedereen kon aanwezig
zijn, maar er is een goede start gemaakt.
Er is afgesproken dat er een gezamenlijk
boodschap geformuleerd wordt vanuit het
netwerk, en dat er zowel vanuit de ZBO’s
(uitvoerend niveau) als vanuit de stuurgroepen contact zal worden gelegd met vertegenwoordigers van de gemeenten.
Daarnaast is een delegatie vanuit het
stichtingsbestuur uitgenodigd in het portefeuillehoudersoverleg van wethouders in
december 2014.
Zorgschool
In regio Zuid Midden wordt door Stichting
Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) is samenwerking met de Zorgschool in januari 2015
een scholing georganiseerd over ‘oud worden met geestelijke achteruitgang’. Deze
scholing is bedoeld voor mantelzorgers en
patiënten, vrijwilligers en huishoudelijke
hulpen. Kosten voor de deelnemers zijn € 5
per dagdeel. Informatie en aanmelding bij
Inge Vegter: 0528-278855, i.vegter@vrijwilligershoogeveen.nl

5.Informatievoorziening

Wereld Alzheimer Dag

Met Stenden Hogeschool is gesproken over
de inzet van een student. Er zijn drie vraagstellingen geformuleerd:
1. resultaten van het netwerk: dit behelst
het opnieuw evalueren van punten uit het
ARGO-onderzoek (2012) en het inventariseren van kwantitatieve gegevens (o.a.
rond crisis);
2. de vindbaarheid van dementiezorg: dit
onderdeel behelst het schrijven van een
communicatieplan en het maken van een
voorstel voor de omvorming van bestaande instrumenten, zoals Zorgwijzers,
mantelzorgwijzers e.d. tot één Wegwijzer
dementie en de integratie hiervan met de
website www.dementiedrenthe.nl; en
3. ‘ het lerende netwerk’: het in kaart
brengen van samenwerkingsinitiatieven
in de ouderenzorg in Drenthe. Welke
ontwikkelingen zijn er? Hoe verschuiven
de posities?
Tot nu toe is het nog niet gelukt een student
hiervoor te vinden. Mogelijk zal er gezocht
moeten worden naar een andere oplossing
om deze vraagstellingen te kunnen beantwoorden.
Inmiddels wordt al wel een aantal randvoorwaarden voor de vernieuwing van de
website geformuleerd. En wordt de tekst
van de Helpdeskkaartjes op korte termijn
bijgesteld, waarvan dan een nieuwe oplage
gedrukt wordt.

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag
werd op vrijdagmiddag 19 september, in
de Tamboer in Hoogeveen een creatieve en
inspirerende middag voor patiënten, mantelzorgers en zorgverleners georganiseerd door
Alzheimer Drenthe en het Netwerk.
Er kwamen ruim 200 bezoekers, waarvan ongeveer 80 mantelzorgers en patiënten. Al met
al was de middag een groot succes. De dagvoorzitter Andries Ophof zette meteen de toon
door te vertellen over een ontroerende situatie
die hij zelf had meegemaakt. Hij leidde ons
vervolgens op deskundige en vlotte wijze door
de middag. Huub Buijssen, die ondanks zijn
rugproblemen toch uit Brabant was gekomen
(!), hield een persoonlijke en aansprekende
lezing. Het leverde heel veel herkenning op,
en meer begrip door de goede, simpele en
vanzelfsprekende uitleg van gedragsveranderingen. De 10 verschillende workshops, allemaal over creativiteit en dementie en met het
accent op wat er nog wél kan als je te maken
krijgt met dementie, werden druk en met veel
plezier bezocht. Het woord ‘klosdochter’ en
‘kloszoon’, geïntroduceerd in het theaterstuk
van bureau Zorggeluk, was een ‘eye-opener’
en wordt regelmatig nog binnen het netwerk
gehoord. Harm en Roelof en het Moluks Ouderenkoor sloten de middag op een luchtige
manier af. De uiteindelijke boodschap van de
middag was, net als in het lied van Ramses
Shaffy: ‘we zullen doorgaan’.

Nieuwjaarsborrel!
2015 nadert met rasse schreden!
Op 15 januari 2015 organiseert met Netwerk Dementie Drenthe een Nieuwjaarsborrel
voor alle professionals van het Netwerk Dementie Drenthe, op zowel uitvoerend als
bestuurlijk niveau.
Naast de zorgbegeleiders en bestuurders van het Netwerk zijn ook B&W van de twaalf
Drentse gemeenten van harte welkom!
Thema van de Nieuwjaarsborrel:
“Samenwerking in een dementievriendelijk Drenthe”
Voorlopig programma:
14.30 uur
Inloop
15.00 uur
Introductie
15.10 uur		
Kwaliteit van leven bij Dementie
15.30 -17.30 uur Uitwisseling en borreltijd
Plaats:
De Vijverhof, Vredeveldseweg 75, 9404 CC Assen
Invulling van het programma:
Charlotte van der Ziel (Achmea) heeft toegezegd ons te informeren over het meetinstrument “Kwaliteit van leven bij een dementie”.
Els van der Veen zal ingaan op de plannen van het netwerk in het jaar 2015
En er is alle tijd om informeel elkaar te bevragen en te informeren!
Opgeven is niet nodig; we gaan uit van je komst!
Leg je de datum vast in je agenda?

Het Netwerk Dementie Drenthe
is een samenwerkingsverband
dat een samenhangend
aanbod in de dementiezorg
in Drenthe wil realiseren.
Alzheimer Drenthe, de Drentse
gemeenten, Welzijnsinstellingen,
huisartsen, ziekenhuizen, GGZ,
Thuiszorgorganisaties en 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 meedoen, door ondertekening
van een Participantenovereenkomst
+ Aanhangsel A en B, waarin
voorwaarden voor deelname zijn
verwoord.
De Redactieraad
Claris Bakker (beheer website)
Jannes Hofsteenge
Anja Ottens
Els van der Veen.
Alle genoemde informatie en meer vindt u
op de website www.dementiedrenthe.nl of
bij Els van der Veen | 06-21100235
Coördinator Netwerk Dementie Drenthe
netwerk@dementiedrenthe.nl

