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secretariaat@dementiedrenthe.nl

Speerpunt Samenhang
Participanten Raad
• Deelname Participanten:
o Toegetreden: hoofdaannemers Emmen
(Schoonmaakorganisatie Dokter, Cosis, At Home First
en Thalia thuiszorg), en Curadomi Lelie Zorggroep
o Kennismaking Gastenhuis Roden, Zorgboerderij
Midlaren (Bezinn), Hoeve Loevestein Donderen, en
Music4you, mogelijk nieuwe participanten
o Uitgetreden: Saar aan Huis Meppel (ivm opheffing),
Fledderushoeve, Gasthoeve de Olde Hof, Senas (ivm
nieuwe bekostigingsmodel)
o Overleg met ambtenaren en jurist ivm aangepaste
versie participantenovereenkomst gemeenten.
• Participantenraad in april: presentatie Trendbureau
Drenthe/CMO Stamm – ivm ziekte werd de presentatie
door de coördinator van het netwerk overgenomen
• Participantenraad in oktober: presentaties over stavaza
netwerk, over Unicityproject en over dementievriendelijk
Drenthe.
• Enquête participantenraad met evaluatie van
vergaderingen – conclusie: geen wijzigingen
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Stichtingsbestuur + Alzheimer Drenthe
• Vergaderingen in maart, juni, september en december en
voorafgaand aan Participantenraad in april en oktober.
• Nieuw bestuurslid: Kees Veling (Treant), regio Zuid Oost
• Co-coördinatie sinds de zomer van 2018;
zwangerschapsverlof april-september
• Financiën:
o Nieuwe penningmeester: Henk de Vries
o Nieuwe voorstel bekostiging 2019-2020-2021 in
werking getreden
o kwartaaloverleggen door penningmeester en
coördinator en medewerker HZD
• Overleg met Zilveren Kruis over deelname en cofinanciering netwerk
• Gesprek met nieuwe gedeputeerde - positief
• Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2019
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Speerpunt Kwaliteit
Regionale BeleidCirkels Dementie (RBC’s)
• Nieuwe voorzitter ZMW: Ramon Snippe
• Onderwerp 1: Meerjarenplan geconcretiseerd naar
onderwerpen voor RBC’s in 2019 -> notitie werkwijze en
onderwerpen RBC’s 2019
• Onderwerp 2: Richtlijn Groepsopvang Dementie Drenthe:
aangeboden aan gemeenten. Kader en format voor
zelfanalyse en/of intercollegiale werk-leerbezoeken in de
maak. Start in 2020.
Overleg gemeente Emmen en hoofdaannemers en
zorgaanbieders cijfers groepsopvang wb aantallen
indicaties en beschikkingen BG-G is gestopt; te lastig
goede cijfers naar boven te halen.
• Onderwerp 3: ziektediagnostiek dementie Drenthe voor
huisartspraktijken, dialoog mbv 3-woordenmethode.
Heeft geleid tot notitie Vuistregels Ziektediagnostiek
dementie Drenthe voor huisartspraktijken; na bespreking
vastgesteld tot een definitief werkdocument. In 2020
verder overleg ism HZD.
• Onderwerp 4: peiling CMD 1 mei 2019 in relatie tot
toetsingskader uit Zorgstandaard CMD Drenthe. Leidt bij
een aantal organisaties tot aanpassingen
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Onderwerp Wonen vooralsnog belegd bij Zorglandschap;
komt in 2020 terug
Lijstje afkortingen op website gezet

CMD en CMDO:
• Terminologie: ZorgBegeleiding (ZB) en
ZorgBegeleidingsOverleg (ZBO) is vervangen door
CaseManagement Dementie (CMD) en CaseManagement
Dementie Overleg (CMDO)
• Peiling mei 2019 – ingevuld, besproken in BeleidCirkels
• CMD-voorzitters:
o Afscheid Joop Slomp voorzitter CMDO Hoogeveen
o Karin Duiven vervolgens waarneming in CMDO
Hoogeveen, naast voorzitter in Emmen
o Gerja Zomer (Westerkim) nieuwe voorzitter in
Meppel, coach van Windesheim 3x mee, wordt
steeds als zeer positief gewaardeerd.
o Karin Schoonewille opgeschoven van Meppel naar
voorzitterschap Hoogeveen.
o Voorzitterschap CMDO Assen (ivm
zwangerschapsverlof 1 april – 1 september)
vervangen door Hannah Matter, naast
voorzitterschap in Coevorden
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Vacatures secretariaten CMDO’s Assen en Meppel en
Coevorden uiteindelijk opgelost
Nascholing voorjaar 2019 – 1 slaap en verslaving; 2
psychiatrie en dementie; en 3 systeembenadering; alle
door GGZ Drenthe – zeer positief bevonden
Maandelijkse vergadering CMDO-voorzitters
VR-brillen aangeschaft – training CMDO-voorzitters,
brillen kunnen door CMD worden gebruikt – werkwijze
uitleen is vastgelegd
Deelname GGZ in CMD-overleggen – CMD overleg Noord
is hiervoor, in samenspraak met de CMD, verzet naar de
donderdagochtend
Overleg HZD: afspraken over gebruik VipLive en
Gesprekswijzer en ACP – in 2020 verder overleg
Overleg gemeente Emmen obv signalen wb werkwijze
Toegang en schotten Wlz-Wmo – op papier vastgelegd.
Als vervolg daarop: scholing signalering medewerkers de
Toegang –CMD-voorzitter + CMD Emmen
Overleg gemeente Meppel wb werkwijze en
samenwerking Wmo en CMD – op papier vastgelegd
Rondje langs CMD-overleggen, met lekkers ivm 12 ½ jaar
bestaan, en met de VR bril, en met uitleg overzichten
netwerk
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Implementatie herziene versie Zorgstandaard dementie
• Eén van de twee gekozen regio’s voor Testbijeenkomst
implementatie ZSD, met dwarsdoorsnee netwerk
• Eén van de vijf regio’s voor proefimplementatie, in 2020
Dementie op Jonge Leeftijd
• Leergemeenschap dementie op Jonge leeftijd Noord
Nederland:
o Dementienetwerken Friesland en Groningen en
Drenthe hebben coördinatie-rol voor
Leergemeenschap Dementie op Jonge Leeftijd Noord
Nederland:
o Bijeenkomst Consortium januari 2019 – weinig animo
-> zoeken naar andere werkvorm: zo weinig mogelijk
overleggen organiseren. Iedere provincie werkt met
kleine werkgroep aan de onderwerpen.
Netwerkcoördinatoren overleggen regelmatig. Eens
per jaar, rond 21 november, hele groep bijeen
brengen.
o Bijeenkomst 21 november 2019 – met korte pitches
en workshop carrousel sta-tafels. Kenniscentrum
dementie op jonge leeftijd uitgenodigd en
vertegenwoordigd. Deze werkwijze positief
ontvangen.
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Website jongdementerend.nl na overleg met
Alzheimer NL en Kenniscentrum JD en Friesland en
Groningen per 1 januari 2019 uit de lucht.
Automatisch doorlinken naar Kenniscentrum mislukt,
doordat de websitemaker de domeinnaam had
opgezegd (itt onze opdracht). Problemen uiteindelijk
opgelost.
Gesprek UMCG opleiding huisartsen ivm JD – geen
concreet resultaat
Scholing CMJD Noord Nederland voorjaar 2020 ism
Unicity, Radboud en Windesheim

ZonMW Unicity Drenthe:
o Door Interzorg, Tangenborgh en Noorderboog; GGZ
Drenthe als volwaardige samenwerkingspartner
toegevoegd. Projectleider Annewijke van Keulen,
Noorderboog.
o Overleggen kengroep smal en breed (met
bestuurders) – Alzheimer Drenthe en GGZ Drenthe
toegevoegd
o Overleg HZD afspraken gemaakt over scholing poh
GGZ signalering (jong) dementie – wordt in scholing
poh’s opgenomen. In Vuistregels Ziektediagnostiek
(Zie BeleidCirkels) is opgenomen: bij onduidelijk beeld
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(overspannen, burn-out) gesprek met poh-GGZ
standaard werkwijze.
Scholing Helpdeskmedewerkers (GGZ) in 2020 wb
informatievoorziening over dementie op jonge leeftijd
ivm verbreding Heldeskfunctie tot
steunpunt/vraagbaak dementie op jonge leeftijd
Stichtingsbestuur heeft besloten tot financiering
vervolg projectleiding tot 1 januari 2021, zodat de
implementatie van plannen, door inzet van Interzorg,
Tangenborgh, Noorderboog en GGZ Drenthe,
gerealiseerd kan worden. Ondersteuning
projectleiding: doorspreken Zorgprogramma,
Actieplan, Nieuwsbrief, Eindrapportage en
Vervolgplan.

Schottenvrije zorg
- Overleg met Tangenborgh, en gemeenten Coevorden,
over pilot schottenvrije zorg. Naar aanleiding van nietdoorgaan van landelijke pilot is dit regionaal opgepakt
- Plan van aanpak (smart) samen met ambtenaar
Coevorden en Tangenborgh
- Waarna gesprek met Zilveren Kruis en Zorgkantoor in
2020
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Palliatieve Zorg, MAPRO, Markering en Proactieve
Zorgplanning
• Ism palliatief netwerk, dementienetwerk IJsselvecht,
Hogescholen Windesheim en Saxion
• Gespreksleidraad klaar, nu initiatief van Icare om een
digitale versie in het Nedap in te voegen. Netwerk volgt in
de zijlijn, iom HZD

•

Speerpunt Vindbaarheid
Werkgroep Vindbaarheid:
• Werkgroep Vindbaarheid vergaderingen 4x per jaar
• Informatie en Communicatieplan 2019 besproken in
februari. In 2019 twee belangrijkste thema’s: Helpdesk, en
nieuw format voor Nieuwsflits
• Voorlichtingen ihkv dementievriendelijk Drenthe onder de
vlag van werkgroep dementievriendelijk Drenthe
gebracht. Voorlichtingen over en van het netwerk blijven
onder de vlag van werkgroep Vindbaarheid; o.a.
o Scholing medewerkers Veilig Thuis, door 2 CMD
voorzitters
9

Scholing de Toegang, Emmen, door CMD voorzitter
en CMD Emmen
o Voorlichting PCOB + KBO, Westerbork
o Deelname workshop landelijk congres
Geheugenpoli’s, Utrecht, met thema Vindbaarheid
o Deelname workshop JaarEvent Deltaplan dementie,
Amersfoort, met thema Vindbaarheid
o Deelname boekje “Helden achter de voordeur”, van
Alzheimer NL, door CMD Hoogeveen, met thema
Vindbaarheid CMD
Website www.dementiedrenthe.nl:
o regelmatig onderhoud
o de gemeentelijke Wegwijzers (12x5) geactualiseerd,
ook wb terminologie CMD
o provinciale wegwijzer jong dementie bijgesteld
o overzicht aantallen bezoekers is beschikbaar
Website www.jongdementerend.nl per 1 januari 2019 uit
de lucht (zie boven bij jong dementie)
Helpdesk:
o Invulling Helpdesk ivm verbreding Helpdeskfunctie
tot steunpunt/vraagbaak dementie op jonge leeftijd
o Voorbereiding herhaling scholing telefoon en emailbeantwoording èn informatie geven over
o

•
•
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dementie op jonge leeftijd, aan GGZ medewerkers,
realiseren in 2020
kwartaaloverleg met GGZ gestart over opvolging van
vragen
telefoon en mail: overzicht is geanonimiseerd
beschikbaar
Nieuwsflits: nieuw format in 2019

Dementievriendelijk Drenthe
• uitnodiging Portefeuillehoudersoverleg wethouders in
maart 2019
• wekelijkse stands in gemeentehuizen afgerond,
aanwezigheid CMD, aanwezigheid VR-bril
• werkgroep dementievriendelijk Drenthe ingericht, olv
Grietje Liezen, door de provincie
• inloopspreekuren, aansluitend op vergaderingen
werkgroep: bedoeld voor ondersteuning
gemeenteambtenaren
• 26 sept Inspiratie Netwerkdag, Veenhuizen – positief
ontvangen
• notitie over doel van werkgroep ingebracht (afgrenzing
van netwerkactiviteiten)
• uitreiking certificaat dementievriendelijk Klazienaveen
• gemeente de Wolden:
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bijwonen vergadering werkgroep
dementievriendelijk
uitreiking certificaat gemeente – januari 2020

Regionale overleggen, zoals bijvoorbeeld
• Werkoverleggen met secretariaat
• Overleg wb Logeerzorg Assen en Midden Drenthe -> CMD
Assen meegedaan aan interview onderzoek.
• Overleg wb ELV, Zorglandschap
• Overleg grensvlakken ouderenzorg – gedelegeerd aan
CMD
• Opnieuw telefonisch overleg met landelijke medewerker
Buurtzorg over hun scholing CMD
• Overleg met projectleider Netwerk Groningen
• Kennismaking nieuwe coördinator dementienetwerk
IJsselvecht
• Deelname Ronde Tafelgesprek provinciale Sociale Agenda,
Provinciehuis
• Overleg met Trendbureau en HZD over mogelijkheid van
het ophalen van cijfers; mogelijk in relatie met de pilot
van het landelijke register dementiezorg
Landelijke overleggen
• Dementie Netwerk Nederland (DNN)
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maandelijkse vergadering en mailverkeer
coördinatorenraad – mei en november 2019 in
voorbereidingscommissie
o becommentariëren herziening Zorg Standaard
Dementie
o reactie op implementatieplan herziene versie
Zorgstandaard
Zorgverzekeraars NL (ZN):
o reactie op notitie over CMD en dementienetwerken,
van ZN
o telefonische overleggen over UID
o telefonisch overleg over inzet en financiering CMD
o overleg DNN + ZN
Stuurgroep uitkomstenindicatoren dementiezorg
(UID)/Kwaliteit van Leven: ZN heeft zich teruggetrokken
uit UID/Kwaliteit van Leven -> Stuurgroep zomer 2019
opgeheven. Indicatoren herziene versie Zorgstandaard
worden leidend.
Dementiezorg voor elkaar:
o april 2019 informatiebijeenkomst: opgave deelname
pilot Register en ontschotting (niet doorgegaan)
o testbijeenkomst proefimplementatie herziene versie
Zorgstandaard dementie
Dementie Deltaplan
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ALV bijgewoond, vanuit DNN
JaarEvent Deltaplan Dementie– begeleiding
workshop Vindbaarheid
Begeleidingsgroep Samen op weg opgeheven ivm stoppen
project.
14 november Nza congres wijkverpleging bijgewoond en
dementie onder de aandacht gebracht
Workshop Congres Geheugenpoli’s, Utrecht, wb
Vindbaarheid CMD – door 2 CMD voorzitters
o
o

•
•
•
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