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Speerpunten:
1. Samenhang in dementiezorg
2. Kwaliteit van dementiezorg
3. Vindbaarheid van dementiezorg

Hoe is het ons in 2016 vergaan
en
welke uitdagingen en kansen zijn er voor 2017?

Samenhang in 2016 (1):
•
•
•
•
•

NDD gegroeid met nieuwe participanten
Stichtingsbestuur uitgebreid met 3 regionale leden
Statuten vernieuwd
Financiën overgeheveld van GGZ naar HZD
Kascommissie ingesteld
ik ben NIET het Netwerk
wij zijn het Netwerk

Samenhang in 2016 (2):
• Klankbordgroepen
– Nieuwe methode (3 woorden)
– Thema casemanagement
– Uitgemond in de Zorgstandaard
Casemanagement dementie in het NDD
– Nu gesprekken over thema crisis
• ZBO’s: korte lijnen

Samenhang in 2017, uitdagingen en kansen:
• Aansluiten op landelijke ontwikkelingen, zoals
Deltaplan dementie, Programma ‘dementiezorg voor
elkaar’
• Klankbordgroepen
– hernoemen tot ‘regionale beleidscirkels dementie’
– Zorgstandaard casemanagement mbv dialoog toetsen
– Thema ‘crisis’ concrete handen en voeten geven

• eGPO verder uitrollen en ook daadwerkelijk gaan
gebruiken als instrument voor samenhangende zorg

-> geen wachtlijsten CMD in Drenthe!

Kwaliteit van dementiezorg in 2017, uitdagingen en
kansen CaseManagement Dementie (CMD):
• Opnieuw nascholingen:
– Wet ‘zorg en dwang’
– Onderprikkeling
– Omgaan met problematisch gedrag

• Accreditatie voor scholingen en voor MDDT’s
• Toetsing Zorgstandaard casemanagement in
regionale beleidscirkels (vh klankbordgroepen)
• Meer inzicht in aantallen om beter te kunnen
‘sturen’ mbv eGPO

secretariaat@dementiedrenthe.nl

Kwaliteit van dementiezorg in 2016 (2):
Jong Dementie:
• Start samenwerking Groningen, Friesland, Drenthe
• 6 thema’s, 4 werkgroepen:
– Informatievoorziening (ten eerste de website
www.jongdementerend.nl ) -> werkgroep
– Casemanagement -> coördinatoren netwerken
– Diagnostiek -> coördinatoren netwerken
– Contactgroepen -> werkgroep
– Dagbesteding -> werkgroep
– Wonen -> werkgroep

Kwaliteit van dementiezorg in 2016 (1):
CaseManagement Dementie (CMD):
• Zorgstandaard CMD aangenomen
• Provinciale werkgroep kwaliteitsbeleid
casemanagement dementie – ZBO-voorzitters
• Nascholingen ZBO’s:
– O&O kado
– Rondleiding Drents Museum
– Brandveiligheid

• Regionale MDDT’s (Multi Disciplinaire Dementie
Teams)

Kwaliteit van dementiezorg in 2017, uitdagingen en
kansen Jong Dementie:
• Verbetering en structurele inbedding website
• Betere kwaliteit en spreiding voorzieningen
• Start project DemenTalent olv Jannes Hofsteenge
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Kwaliteit van dementiezorg in 2016 (3):
Markering en Proactieve Zorgplanning voor de
Laatste Levensfase met dementie:
• Startschot: O&O kado, 15 maart jl
• Project Windesheim
• Interviews en focusgroepen
• Concept leidraad
• Tussenstand: Symposium, 15 november jl

Kwaliteit van dementiezorg in 2017, uitdagingen en
kansen Laatste Levensfase met dementie:
• Concept gespreksleidraad uitwerken tot een
definitieve versie
• Gespreksleidraad en standaardfomulier ACP
(Advanced Care Planning) opnemen in eGPO

Kwaliteit van dementiezorg in 2016 (4):
Hoogeveen Integrale dementiezorg ZVW-Wmo:
• Alzheimer Drenthe, Gemeente Hoogeveen, Zilveren
Kruis, ministerie VWS, Icare, Zorgzaak, NDD
• Overzicht taken en financieringsstromen
• Doel: CMD stelt indicatie, zo weinig mogelijk
hulpverleners, achter de schermen vanuit juiste
financiering (Wmo of ZVW)
• Experiment met ca. 200 cliënten van 9 CMD

Kwaliteit van dementiezorg in 2017, uitdagingen en
kansen Hoogeveen Integrale dementiezorg ZVWWmo:
• Experiment mrt 2017-mrt 2018
• Registratie in format: 0-meting en 4 kwartaalmetingen
• Inzicht in hoeveelheid hulpverleners over de vloer en
in kosten(verdeling) ZVW-Wmo
• Uitrol naar andere gemeenten (niet alleen in
Drenthe)

Vindbaarheid van dementiezorg in 2016 (1):
• Website:

Vindbaarheid van dementiezorg in 2017, uitdagingen
en kansen:
• Helpdesk en de mogelijkheid om
casemanagement/zorgbegeleiding aan te vragen
beter onder de aandacht brengen
• Vooral door de eerste toegang: huisartspraktijken en
gemeentelijke loketten

Landelijk speelt Drenthe een positieve rol door mee
te werken in (1):
• Landelijke stuurgroep Uitkomsten Indicatoren
Dementie (Zilveren Kruis, CZ en VGZ)
• Landelijke werkgroep Programma Dementiezorg
voor elkaar
• Landelijk Netwerk Dementie (LND)
• Landelijk ‘Voorportaal’ Actieplan Casemanagement
dementie

Landelijk speelt Drenthe een positieve rol door mee
te doen (2):

secretariaat@dementiedrenthe.nl

– Alle gemeentelijke wegwijzers geactualiseerd!
– 22.500 bezoeken in 2016, ruim 60 per dag (2015: 42)
– Waarvan 85 % 1 minuut, 12,5% 1-10 minuten, 3% 10-30
minuten

• Dementievriendelijk Drenthe:
– Provinciale werkgroep
– Meerdere doelgroepen bereikt
– 2 circulaires uitgebracht

•
•
•
•

Deltaplan dementie
Netwerkindicatoren Vilans
Mantelzorgmonitor Alzheimer NL
Samen op weg – plan verzekeraars over bekostiging
Casemanagement dementie en netwerkstructuren

Landelijk uitdagingen en kansen:
• Uitkomsten Indicatoren Dementie – breed als
kwaliteitsmeting CMD hanteren
• Programma Dementiezorg voor elkaar – indienen
van plan om knelpunten op te lossen
• Actieplan CMD – signalen doorgeven en
verduidelijken
• ‘Samen op weg’ plan verzekeraars
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