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Wegwijzers
Op onze website staan per gemeente Wegwijzers. Voor iedere gemeente is er
informatie over 5 thema’s: informatie en advies; onderzoek en diagnose; hulp
en ondersteuning; wonen: thuis wonen en verhuizen; zorgtoewijzing (indicatie).
Iedere zomer worden de Wegwijzers geactualiseerd.
Wijzigingen en aanvullingen kunnen vóór 15 juli en PER WEGWIJZER worden
doorgegeven aan Anja Ottens, secretariaat@dementiedrenthe.nl
PER WEGWIJZER betekent: per gemeente en voor ieder thema apart!

Casemanagement Dementie
Op 14 mei stuurde de minister een brief naar de Tweede Kamer over
Bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging.
ZN schreef een publieksversie met Afspraken Casemanagement en Ketenzorg
Dementie. ZN en DNN (Dementie Netwerk Nederland) zijn daarover in gesprek.
Ook het Inkoopbeleid Wijkverpleging 2020 van Zilveren Kruis is verschenen. Zie
vooral blz 17 en 18.
De zorgverzekeraars willen graag op kwaliteit zorg inkopen voor hun
verzekerden, in nauw overleg met de dementienetwerken. De uitkomsten van
het gebruik van de vragenlijst UID/Kwaliteit van Leven, de Uitkomsten
Indicatoren Dementie, worden daarbij minder belangrijk. In plaats daarvan gaat
de Zorgstandaard Dementie een rol spelen.

Zorgstandaard Dementie
Binnenkort wordt de herziene versie van de landelijke Zorgstandaard Dementie
vastgesteld. In deze standaard zijn proces-, structuur- en uitkomst-indicatoren
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opgenomen. Deze indicatoren worden voor dementienetwerken en
zorgaanbieders belangrijk.
De Zorgstandaard wordt dit najaar in een aantal pilotregio’s geïmplementeerd.
Het Netwerk Dementie Drenthe werd gevraagd om de vele aanbevelingen uit
de nieuwe Zorgstandaard Dementie in een testbijeenkomst te bespreken. Met
een ‘dwarsdoorsnede’ van deelnemers aan het netwerk, is gesproken over een
prioritering, die we in Drenthe van belang achten. In de Participantenraad, de
BeleidCirkels en in de CMD-overleggen wordt daarover verder gesproken.

Dementie op Jonge Leeftijd
Drentse Unicity project
Wij stellen het zeer op prijs als u uw professionele ervaringen over de zorg en
ondersteuning in Drenthe via onderstaande vragenlijst met ons wilt delen.
https://www.radboudumc-surveys.nl/elg/v206/index.php/713514?lang=nl
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
U kunt de vragenlijst invullen tot vrijdag 6 juli 2019.
Uw antwoorden helpen ons om te onderzoeken hoe de zorg en ondersteuning
voor de doelgroep er op deze gebieden voor staat ten opzichte van vorig jaar.
Leergemeenschap Jong Dementie Noord Nederland
Op donderdagmiddag 21 november a.s. wordt een Leerbijeenkomst
georganiseerd voor de deelnemers (professionals én bestuurders) van de
Leergemeenschap mensen met dementie op jonge leeftijd Noord Nederland.
Groningen, Friesland en Drenthe werken daarin samen. Houdt u de datum
alvast vrij? Let op: het is alleen voor de deelnemers aan de Leergemeenschap
bedoeld.
Wilt u deze Nieuwsflits liever niet ontvangen? of wilt u zich juist aanmelden
voor deze Nieuwsflits? dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat: Anja
Ottens, secretariaat@dementiedrenthe.nl
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