Nieuwsbrief

Netwerk Dementie Drenthe

November 2015
Nieuws uit de Participanten Raad
De Participanten Raad heeft op 21 oktober jl gesproken over de Toekomstvisie van het
NDD in relatie tot de brief van staatssecretaris Van Rijn dd 7 juli jl. In de Toekomstvisie
staat beschreven dat het NDD opschuift naar een kwaliteitsnetwerk en de zorg meer en
meer wil overlaten aan de lokale driehoeken die bestaan uit huisartsvoorziening, gemeente en wijkverpleegkundigen. Het NDD wil een netwerk zijn dat de lokale zorgketens
ondersteunt op het gebied van dementie. Hieronder vindt u een visualisatie van de visie
van het NDD.

Het NDD (de grote rechthoek) wil, door in
het netwerk samen te werken, de kwaliteit en vindbaarheid van dementiezorg
in Drenthe faciliteren. De ‘driehoeken’
kunnen een beroep doen op de deskundigheid die binnen het NDD aanwezig is.
De kwaliteit en vindbaarheid van de zorgbegeleiding (casemanagement), wordt
door het NDD ondersteund dmv overleg,
nascholingen en regionale MDDT’s (Multi
Disciplinaire Dementie Teams) in regionale kwaliteitsgroepen (ZBO’s, de vierkantjes). De zorgbegeleiders zijn meestal
gespecialiseerde wijkverpleegkundigen,
en soms ook maatschappelijk werkers of

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen;
sommige werken vanuit de huisartspraktijk, andere werken vanuit hun eigen
zorgorganisatie.
Voortvloeiend uit de Toekomstvisie werd
aan de Participanten drie voorstellen voorgelegd om mee in te stemmen.
Voorstel 1 behelst de aanvulling van het
stichtingsbestuur met drie regionale
bestuurders, zodat de afspiegeling van
zorgaanbieders in het bestuur van de
stichting Dementie Drenthe sterker wordt
vormgegeven. De rol en werkwijze van de
Stuurgroepen wordt dit najaar in de stuur-

groepen zelf geëvalueerd. Het stichtingsbestuur heeft daarvoor een aantal vragen
geformuleerd. Het streven is om het NDD
zo ‘lean’ mogelijk te organiseren.
Voorstel 2 is een plan van Alzheimer
Drenthe en het NDD samen. We willen op
14 januari 2016, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Emmen, het startschot laten
klinken voor een grootschalige campagne
voor een dementievriendelijk Drenthe. In
het voorstel worden voorlopig tien doelgroepen geïdentificeerd, maar tijdens de
Raad werden er meteen nog twee doelgroepen aan toegevoegd. Voor hen zal voorlichting en scholing worden georganiseerd
wb het signaleren van en het omgaan met
dementie. Het NDD heeft hiervoor een fors
budget gereserveerd; we hopen dat Alzheimer Drenthe daar nog een bedrag bovenop
kan doen.
Voorstel 3 gaat over het vervangen van het
systeem Gino Caseboek door het EGPO,
dat de huisartsen in steeds grotere getale
gaan gebruiken. Nu het NDD de zorg niet
zelf wil organiseren, dus alleen ondersteunend netwerk wil zijn, is het een logische
stap om dan ook de organisatie van het
communicatieplatform, waardoor ook een
registratie van dementiezorg mogelijk
wordt, over te laten aan de zorgketens, cq
de huisartspraktijken. Er is afgesproken
dat, ook als de huisartspraktijk nog niet
met EGPO werkt, de zorgbegeleiders al wél
gebruik kunnen maken van het systeem.
De Toekomstvisie en de drie voorstellen
zijn door de Participanten Raad aangenomen.
U vindt de Toekomstvisie, waarin de drie
voorstellen zijn opgenomen, op de website
www.dementiedrenthe.nl.

Stand van zaken activiteiten
Zorgbegeleiding (ZBO)
Nascholingen ZBO
Ieder jaar worden er door het NDD drie
nascholingen georganiseerd voor de Zorgbegeleiders dementie. Dit najaar stond het
onderwerp Vrijheid en Veiligheid in en om
het huis op het programma. Deze scholing,
gegeven door Fred te Riet ook genaamd
Scholten, is zeer goed ontvangen. Helaas
is het niet gelukt om met deze scholing
meteen aan te sluiten op het landelijke
project (www.vrijheidenveiligheid.nl). Dit
project bevond zich nog in de pilotfase; we
liepen hiermee in Drenthe gewoonweg voor
de troepen uit.
MDDT (Multi Disciplinair Dementie Team)
In de zomer/september zijn de MDDT’s met
wisselend succes van start gegaan. Ieder
ZBO moet samen met het regionale MDDT
een manier van werken vinden die voor hen
het beste is. Uiteraard zijn daarvoor wel
handvatten en aanwijzingen meegegeven
door het NDD, maar de professionals kunnen het beste gezamenlijk een methode
ontwikkelen die hén het beste past. Het
MDDT is geen regulier MDO, maar een
kwaliteitsverhogende anonieme casuïstiekbespreking van zorgbegeleiders met een
regionale specialist ouderengeneeskunde
en een psycholoog. Het gaat om situaties
waar de Zorgbegeleiders onderling niet uit
komen. Meer mensen met dementie blijven
langer thuis wonen, door het veranderend
overheidsbeleid. De behoefte om complexe
cliëntsituaties met andere disciplines te
bespreken neemt daardoor toe. De inzet
van de MDDT’s wordt gefinancierd vanuit
het Netwerk. In 2016 volgt een evaluatie
van inhoud, organisatie en personele
invulling van de MDDT’s. Op basis daarvan
wordt besloten of en hoe de MDDT’s verder
gaan.
Palliatieve zorg
Het NDD heeft dit najaar een scholing
aangeboden aan medewerkers van het
palliatief netwerk over dementiezorg in
de laatste fase. De avonden werden heel
goed bezocht door 70 tot 110 deelnemers
per avond. Jan Pieter van der Steen gaf een
lezing over dementie en daarna werd geoefend met uitwendige therapie. Het in de vorige Nieuwsbrief genoemde subsidievoorstel markering/proactieve zorgplanning
dat het Consortium palliatieve zorg Noord/
Oost heeft ingediend is goedgekeurd door
ZonMw. Daarin heeft ook dementiezorg
een plaats en neemt het NDD ook deel. We
zullen binnenkort gaan bekijken hoe we dit
traject opstarten.
Methodisch werken
De voortzetting van het project methodisch
werken bij dementie is op dit moment een
brug te ver. Aan een aantal aspecten wordt

door ons al wel vervolg gegeven; maar
een aantal andere zaken blijft liggen. Er is
daarom besloten om aan Windesheim te
vragen of een student ons kan assisteren
en begeleiden bij dit project.
Gino Caseboek
In de Participanten Raad is besloten om
het contract met Gino per 1 februari 2016
op te zeggen en zsm over te gaan op EGPO.
In januari zullen waarschijnlijk de trainingen georganiseerd worden voor de Zorgbegeleiders. Het overzetten van gegevens
en de toegang voor Zorgbegeleiders tot het
systeem is allemaal nog in de overlegfase.
Het zal een hele klus zijn om deze overgang op een goede manier samen vorm te
geven. De dubbele registratie (nl met het
eigen registratiesysteem) blijft bestaan;
hopelijk kunnen we daar tzt ook stappen in
maken. We hopen dat op den duur in heel
Drenthe huisartsen en zorgmedewerkers
samen over de zorg kunnen communiceren
dmv EGPO en dat daardoor de zorg voor
cliënten verbetert!

Toeleiding vanuit Huisartspraktijken en diagnostiekroutes
De huisartsen hebben en krijgen een
steeds grotere rol in de lokale organisatie
van de (dementie)zorg. De HZD rolt het
Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen met
succes uit over de provincie, evenals het
Samen Oud project. Het netwerk sluit als
kwaliteitsnetwerk zo goed mogelijk erop
aan. Niet alleen door over te gaan op het
communicatiesysteem EGPO, maar ook
door individuele contacten van Zorgbegeleiders (nl de gespecialiseerde wijkverpleegkundigen) met de huisartspraktijken
en door het geven van informatie over
zorgbegeleiding dementie en over de activiteiten van het netwerk. De huisartspraktijken worden daarnaast ook schriftelijk
geïnformeerd, met uitleg over de start van
de MDDT’s, en met een actuele namenlijst
van de lokale zorgbegeleiders dementie.
In stuurgroep Noord is een begin gemaakt
met het inventariseren van de diagnostiekroutes in Noord Drenthe. Het is de bedoeling om de overeenkomsten en verschillen
duidelijk te maken. Zodat huisartsen,
zorgbegeleiders en cliënten meer inzicht
krijgen in de ziektediagnostiek die in de
regio wordt aangeboden.

Toeleiding vanuit Gemeenten
en Welzijn
Ook de gemeenten en de Welzijnsinstellingen gaan een steeds grotere rol spelen
in de opvang van dementie. Het Netwerk
biedt kwalitatieve ondersteuning, bijvoorbeeld door de Helpdesk Dementie Drenthe,

door het uitgeven van de Helpdeskkaarten en de flyers, en door het leveren van
teksten voor de websites en gemeentegidsen. Bovendien worden gemeentelijke en
welzijns-medewerkers ter kennismaking
uitgenodigd in de ZBO’s. In het verleden
heeft het netwerk ook scholingen verzorgd
voor gemeentelijke ambtenaren; dat pakken we in 2016 weer op in de campagne
dementievriendelijk Drenthe. Dit thema
(toeleiding gemeenten en welzijn) wordt
dan ook samengevoegd met het thema
Informatie en communicatie.

Informatie en communicatie
Campagne “op naar een dementievriendelijk Drenthe”.
De dementiezorg wordt ‘vermaatschappelijkt’; daarmee wordt bedoeld dat we als
samenleving gezamenlijk de grote groei
van het aantal mensen met dementie moeten en willen gaan opvangen. Samen met
Alzheimer Drenthe wordt nu een grootschalige campagne ontwikkeld met als doel een
dementievriendelijk Drenthe.
Website
De website is vernieuwd en online; de reacties zijn lovend. Ook de Wegwijzers staan
voor alle gemeenten op de website. In
januari is er een mogelijkheid om gegevens
op de Wegwijzers bij te stellen. Opmerkingen of aanvullingen voor de website zijn
welkom!
Helpdeskkaartjes
De Helpdeskkaartjes zijn bestemd voor
hulpvragers. Ze zijn te bestellen bij het
secretariaat: secretariaat@dementiedrenthe.nl.
Flyers
De flyers, bedoeld voor doorverwijzers,
zoals sociale wijkteams van gemeenten,
S1 wijkverpleegkundigen e.d., kunt u ook
bestellen bij secretariaat@dementiedrenthe.nl

Ander nieuws
Noord Nederland
De voorzitters en coördinatoren van de netwerken in Friesland, Groningen en Drenthe
hebben overleg gehad en afgesproken om
wb het thema ‘jonge mensen met dementie’ samen op te trekken.
De noordelijke netwerken hebben zich op
14 oktober jl op het Dementie Deltaplan in
Amersfoort bovendien gezamenlijk aangemeld voor de eerste tranche in het Praktijk
Verbeter Programma van het Deltaplan
Dementie. Hoe dat eruit gaat zien is nog
niet duidelijk, maar we proberen het thema
‘jonge mensen met dementie’ daarin mee

te nemen, zodat we twee vliegen in één
klap kunnen slaan. In november staan
daarover zowel in Noord Nederland als in
Amersfoort gesprekken gepland.
Landelijk
Op 8 juni jl heeft de coördinator samen
met het netwerk Friesland (Tinz), namens
ruim 45 netwerken, het landelijk advies
aangaande financiering van casemanagement dementie en de coördinatie van
netwerken aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Naar aanleiding daarvan is
er op 14 september jl een gesprek geweest
met vier beleidsambtenaren (w.o. WLZ,
ZVW en Wmo). Er is gesproken over de
bekostiging van casemanagement dementie, er zijn knelpunten benoemd, zoals die
in heel Nederland spelen, en er is opnieuw
gesproken over de verschillen tussen
de zorgverzekeraars wb financiering van
de coördinatie van netwerken. Gelukkig
hebben de participanten van het NDD in
april al besloten om de bekostiging voor de
jaren 2016, 2017 en 2018 op dezelfde wijze
voort te zetten en is de continuïteit van het
netwerk in Drenthe daardoor gewaarborgd.
Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen en Alzheimer
Drenthe hebben het initiatief genomen om
een voorstel te schrijven in het kader van
de experimenteerruimte in de WLZ. Het is
de bedoeling om dmv een AMvB te komen
tot een experiment; daarin zouden de zorgbegeleiders Hoogeveen de ruimte krijgen
om zélf de zorg over de schotten (WLZ, ZVW
en Wmo) heen te indiceren en in te zetten.
Op dit moment zijn er drie netwerken in het
land die hierin willen meedoen. Hoewel het
Drentse voorstel werd geroemd om de mate
van concreetheid waren de voorstellen vóór
1 november toch nog niet concreet genoeg
om door te kunnen zetten. We hopen nu
het voorstel voor 1 januari in te kunnen
dienen. Vervolgens komt er een traject op
gang via Tweede Kamer, Eerste Kamer en
Raad van State om de betreffende AMvB
goed te keuren en pas daarna kan het

experiment op 1 januari 2017 misschien
van start gaan. We hopen op een positief
vervolg.
NPO II en ZIF
In november en december staan er drie bijeenkomsten op het programma van het ZIF
en het NPO. Op 11 november is er weer een
Drentse regiotafel van het ZIF. Op 27 november is er een symposium ‘dichtbij huis’
in Beilen van ZIF en Denktank 60+ Noord.
En op 10 december is er een netwerkdag in
het Provinciehuis van Groningen van het
NPO II en ZIF. Het NDD is geen lid van het
ZIF en doet daardoor helaas niet aan deze
bijeenkomsten mee.
Achmea, nu Zilveren Kruis
Het uitkomstenonderzoek door Zilveren
Kruis is in volle gang. In Drenthe doen veel
zorgaanbieders daaraan mee. Het NDD
wordt dmv Nieuwsbrieven geïnformeerd
over de vorderingen. Op 19 november a.s.
is een ‘inspiratiebijeenkomst’, waar de
resultaten zullen worden gepresenteerd.
Onvergetelijk Drents Museum
Het Drents Museum organiseert (in
samenwerking met het Stedelijk Museum
Amsterdam en het Van Abbemuseum in
Eindhoven) vanaf december speciale rondleidingen voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers onder de noemer Onvergetelijk Drents Museum. Het doel van dit
programma is om de deelnemers een ontspannen en inspirerende tijd te bieden in
het museum, waarbij ze even niet denken
aan de ziekte. Tijdens Onvergetelijk Drents
Museum gaan deelnemers met elkaar in
gesprek over wat ze zien in het museum
en laten ze zich inspireren door creatieve
opdrachten. Deze manier van ‘samen kijken’ biedt hen de mogelijkheid om zich te
uiten en een dialoog aan te gaan met hun
omgeving. Bijzonder aan dit programma is
dat het niet alleen leidt tot een verbetering
van de kwaliteit van leven van de persoon
met dementie, maar dat het ook positieve
effecten heeft voor de mantelzorger en

de relatie tussen hen beiden. Bovendien
biedt het museum hiermee een veilige en
inspirerende omgeving om met lotgenoten
in contact te komen. Op vrijdagmiddag 27
november is de lancering. Aanmelden kan
via boekingen@drentsmuseum.nl
Tenslotte
De laatste maanden van een onrustig
jaar zijn aangebroken; een jaar met veel
veranderingen omtrent de invulling van de
zorg, oa casemanagement, begeleiding,
verzorging en dagbesteding. Juist daarom
een pluim voor alle Drentse gemeenten
en (Zorg)organisaties die samen hebben
gewerkt (oa in het netwerk) om zo goed
mogelijk aan de wensen en behoeften van
cliënten te voldoen. En een extra groot
compliment voor alle Zorgbegeleiders
binnen onze provincie, die de zorg voor
onze cliënten weer met zoveel toewijding
hebben gegeven. Het Netwerk Dementie
Drenthe wil een ieder, die òf professioneel
òf als vrijwilliger betrokken is bij het NDD,
van harte uitnodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst; hier vindt u een gelegenheid
om met elkaar te netwerken, kennis te maken, en met elkaar samen verder te werken
aan een dementievriendelijk Drenthe!
Nieuwjaarsbijeenkomst NDD
Op 14 januari van 15.00 tot 17.00 uur is de
Nieuwjaarsbijeenkomst van het NDD in
Woonwijkcentrum Holdert, Hondsrugweg
101, 7811 AB Emmen. Een uitnodiging met
programma volgt nog. Leg je het tijdstip
vast in je agenda?
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