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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.

Nieuws uit de
Participanten Raad
Adviesrapport Jannes Hofsteenge
De Participanten Raad heeft op 23 april
gesproken over het Adviesrapport dat Jannes Hofsteenge heeft uitgebracht (zie www.
dementiedrenthe.nl). Centrale vraagstelling was: ‘Hoe kan het Netwerk Dementie
Drenthe anticiperen op de toekomst en
optimaal zijn ingericht vanaf 2015?’. Het
onderzoek wijst uit dat het grootste deel
van de respondenten het netwerk zou willen
uitbreiden naar een netwerk ouderenzorg.
Maar mét behoud van de deskundigheid
(kwaliteit) en de vindbaarheid van dementiezorg én van de bereikte samenwerking
en samenhang van zorg. In oktober wil de
Participanten Raad hierover verder praten,
een ‘stip op de horizon’ zetten en een begin
van een strategisch plan uitzetten.
In oktober is er waarschijnlijk ook meer
zekerheid over de financiering van de dementiezorg. Hoewel er binnen het netwerk
vanuit de (zorgbehoefte van de) cliënt wordt
gedacht, zijn de financieringsstromen wel
van groot belang voor de organisatie van
de zorg.
De Huisartsen Zorg Drenthe (de HZD) is
gestart met een Zorgprogramma Kwetsbare
ouderen; dit wordt regionaal georganiseerd
en lokaal uitgerold over de provincie. Hoe
het netwerk en de HZD daarin zullen gaan
samenwerken wordt nog onderzocht.
In de Participanten Raad gaven de Stuurgroepvoorzitters een korte presentatie over
de voortgang van de activiteiten. In alle vier
Stuurgroepen hebben één of meer leden,
als kartrekker(s), de verantwoordelijkheid
op zich genomen voor één van de vijf Werkpakketten:

1. Zorgbegeleiding (ZBO)
Enquête en interviews
De kartrekkers van dit Werkpakket hebben
samen met de ZBO-voorzitters besloten
een enquête onder de ZB’ers uit te zetten,
waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen
in het ZBO. Op basis van de uitkomsten
daarvan houdt de ZBO-voorzitter met een
aantal ZB’ers een interview als verdieping
van de antwoorden. Van daaruit wordt in
overleg met de Stuurgroep een plan ter
verbetering van het verloop van het ZBO
voorgelegd. Deze werkwijze is in regio Zuid
West door de kartrekkers uitgezet en wordt
overgenomen door de andere regio’s.
Scholing ZBO
Het programma voor de scholingen in 2014
is gebaseerd op vragen van de zorgbegeleiders en vastgesteld in overleg met de
Stuurgroepen. In het voorjaar is er een
scholingsronde geweest met als onderwerp
juridische zaken. Op dit moment worden
scholingen georganiseerd over de invulling
van het zorgbegeleiderschap en van de
casuïstiekbespreking. In het najaar staat
het onderwerp crisismanagement op de
agenda.
Scholingsplannen casemanagement
organisaties
In de Stuurgroepen is afgesproken dat de
organisaties die hun medewerkers een
scholing casemanagement dementie willen
laten volgen, hun plannen gaan bundelen.
Daardoor wordt misschien een in-companytraining mogelijk. Wellicht kunnen de
kosten hierdoor worden gereduceerd en
worden de verbindingen tussen de zorgbegeleiders verder versterkt.

Windesheim
Op 13 mei a.s. wordt voor alle zorgbegeleiders in Drenthe een middag georganiseerd
vanuit het project Methodisch werken bij
dementie, dat het netwerk samen met
Hogeschool Windesheim uitvoert. Tijdens
deze middag is er aandacht voor de eerste
resultaten van het project en wordt er een
verbinding gelegd met overeenkomstige
kwaliteitbevorderende activiteiten binnen het netwerk. Daarnaast zal er, o.a. in
samenwerking met Theatergroep ‘De lichte
Kwelling’, een interactief deel zijn, gericht
op crisis/acute thuissituaties.
Gino Caseboek
Thuiszorg Diensten Centrale (TDC) is,
samen met TSN, Interzorg en Carepool,
bezig met een pilot, waarin het
Ginosysteem volledig wordt gebruikt. Een
eerste rapportage wordt in september/
oktober verwacht. Intussen wordt overleg
gevoerd met Gino, stichting GERRIT en Tinz
over de mogelijkheid van de koppeling
van systemen. Daarvoor zijn eerst de
gebruikte systemen geïnventariseerd.
Ook de huisartsen worden in dit gesprek
betrokken. De secretariaten van de
ZBO’s halen vóór 1 mei de gegevens
uit het systeem, met peildatum 1 april,
zodat die gebruikt kunnen worden in de
verantwoording richting Achmea.

2. K
 wantitatieve uitwisseling
gegevens
De voorzitters van de Stuurgroepen proberen – als kartrekkers van dit werkpakket - kwantitatieve gegevens naar boven
te halen. Immers een werkelijke verbinding
met elkaar, ook in daden, kan alleen als
we kwantitatieve gegevens hebben over
welke zorg er in een regio beschikbaar is.
Het gaat om cijfers vanuit Gino betreffende
de aantallen cliënten met zorgbegeleiding,
aantallen zorgbegeleiders, cijfers rond het
beschikbare Zorgaanbod in de regio en om
demografische gegevens.

3. Diagnostiekroute
Minisymposium 16 april jl.
Naar aanleiding van een opmerking in de
Participanten Raad in oktober 2013 – nl,
dat het effect van de diagnostiek (van
huisarts of van specialist) op de daadwerkelijke zorg voor mensen met dementie
niet duidelijk is – is op 16 april 2014 een
minisymposium georganiseerd. Tijdens
deze middag werden inleidingen gehouden
over casuïstiek door een huisarts en twee
specialisten, waar ging het goed en waar
kon het beter. Vervolgens gaf professor
Joris Slaets hierop een reflectie waarna hij
drie stellingen poneerde waarover gediscussieerd kon worden. Het geheel stond
onder leiding van professor Geert Sanders.
Terwijl er twee jaar geleden een fel debat
losbrak over de visie op diagnostiek, leken
de aanwezigen het, nu het over casuïstiek ging, met elkaar eens te zijn over
wie, waarom, wanneer doorgestuurd zou
moeten worden naar welke specialist.
Regionale Ronde Tafel gesprekken
Voor iedere regio is er een afspraak gemaakt om, voortbordurend op het minisymposium, een Ronde Tafel Gesprek te
houden met huisartsen en specialisten. De
ZBO-voorzitters worden gevraagd daarbij
aan te schuiven. Het is de bedoeling dat
er gewerkt wordt aan een éénduidige diagnostiekroute per regio.

4. Gemeenten en Welzijn
In de Stuurgroepen wordt gesproken over
hoe het netwerk de gemeenten kan helpen
om de dementiezorg op een kwalitatief
goede en kostenefficiënte wijze te organiseren. In de regio Zuid West wordt een
werkvergadering afgesproken van Netwerkleden en gemeenteambtenaren. In Noord
wordt gewerkt aan een ‘glossy’, waarin het
zorgaanbod gepresenteerd wordt. In Zuid
Oost zijn gesprekken met de gemeente
gaande en is er het plan om na de gemeenteraadsverkiezingen het netwerk aan
te melden voor het introductieprogramma
van nieuwe gemeenteraadsleden. Het doel

is om aan de gemeenten te laten zien wat
het Netwerk Dementie Drenthe en ZBO
doen.
In de Participanten Raad en in het stichtingsbestuur wordt uiteraard ook gesproken over de toekomstige financieringsstromen en de gevolgen voor de organisatie
van de (dementie)zorg. De coördinator
heeft aangeboden om in het eerstvolgende
portefeuillehoudersoverleg van de Vereniging Drentse Gemeenten het Netwerk te
kunnen presenteren.

5. Informatievoorziening
Wegwijzer
De kartrekkers van dit Werkpakket zijn
bijeen geweest om te praten over de
verschillende wijzers die door het netwerk
gemaakt zijn en nu actueel gehouden
worden. Er is besloten om de Zorgwijzer
(bedoeld voor huisartsen), de Mantelzorgondersteuningswijzer en de Respijtwijzer
(bedoeld voor de WMO-loketten) samen te
voegen tot één Wegwijzer, die via Internet
beschikbaar is. Er worden geen papieren
versies meer van gemaakt. De Helpdeskkaartjes blijven wel bestaan; deze verwijzen naar de website waarop alle informatie
te vinden is.
Samenvoegen Redactie Raad en Helpdeskmedewerkers onder dit Werkpakket
Na discussie in de verschillende groepen
is besloten om de verschillende overleggen samen te voegen tot één. De Helpdeskmedewerkers (die telefoon en email
beantwoorden), de Redactie Raad (die de
website, de media en de symposia organiseert) en de kartrekkers van dit Werkpakket Informatievoorziening worden samengevoegd tot één overleggroep. Daardoor
wordt de ´voorkant´ van het netwerk onder
de verantwoordelijkheid van de Stuurgroepen gebracht en beter geborgd.
Website en Helpdesk
De website wordt regelmatig bijgehouden,
zodat informatie actueel is en blijft. De
Helpdesk wordt in regio Zuid West en Zuid
Oost zo nu en dan benaderd, door zowel
mantelzorgers/patiënten als ook door organisaties, die informatie zoeken.
Bij het secretariaat van het Netwerk zijn de
Helpdeskkaartjes te bestellen secretariaat@
dementiedrenthe.nl
Wereld Alzheimer Dag
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag,
op vrijdagmiddag 19 september, in de Tamboer in Hoogeveen organiseert Alzheimer
Drenthe samen met het Netwerk Dementie
Drenthe een creatieve en inspirerende
middag voor patiënten, mantelzorgers en
zorgverleners. Meer informatie op www.
dementiedrenthe.nl. Legt u de datum vast
in de agenda?
Palliatieve zorg
Naast de bovenstaande vijf werkpakket-

ten is in de stuurgroepen besloten om de
samenwerking met het palliatieve netwerk
vergroten. Daartoe heeft het palliatief
netwerk, samen met het Netwerk Dementie
Drenthe een subsidieverzoek ingediend
bij ZonMW. Voor meer informatie zie www.
dementiedrenthe.nl
Zorgschool
In een aantal regio’s wordt bovendien
geprobeerd om in samenwerking met de
Zorgschool op korte termijn een scholing te organiseren 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.

Notaris en Dementie
Op vraag van en in samenwerking met
Notaris en Dementie (zie www.notarisendementie.nl) is op 1 mei een scholing
georganiseerd over signalering en gespreksvoering mbt dementie aan een groep
van ongeveer 15 notarissen.
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