Jaarplan 2017
KWETSBAARHEID

GEMEENSCHAPSZIN

ZORGZAAMHEID

ZACHTHEID

Speerpunt = samenhang

Speerpunt = kwaliteit

Speerpunt = vindbaarheid

Participanten Raad
• bestuurlijk draagvlak, vaststellen beleid
• 2 x per jaar: 19 april en 18 oktober

Regionale beleidscirkels:
• Dialoog over toets Zorgstandaard
Casemanagement Dementie in NDD
• Gesprekken over Crisis dat uitmondt in
notitie
• Andere thema’s

Provinciale werkgroep vindbaarheid en
dementievriendelijk Drenthe:
• publiciteit en PR:
o media
o promotiemateriaal
o website www.dementiedrenthe.nl
o interne Nieuwsbrief
• Helpdesk Dementie Drenthe, vraagbaak
en aanmeldpunt
• Voorlichting en scholing aan meerdere
doelgroepen, zoals:
1. Belangstellenden: mantelzorgers,
buren, kennissen, vrienden e.d.
2. Leden van serviceclubs en
sportverenigingen
3. Personeel van supermarkten en
andere (dienstverlenende)
ondernemingen
4. Hulpverleningsinstanties (politie,
brandweer en ambulancepersoneel)
5. Taxichauffeurs
6. Notarissen
7. Paramedici, zoals fysiotherapeuten,
diëtisten, e.d.
8. Vrijwilligers van Welzijnsinstellingen
9. Vrijwilligers van particuliere
dagopvangvoorzieningen
10. Medewerkers van de gemeente –
Wmo loket, leden van een sociaal
team e.d.

Stichtingsbestuur + Alzheimer Drenthe
• 4 x per jaar: 15 mrt, 14 juni, 13 sept, 12
dec
Regionale beleidscirkels dementie (zie
hiernaast):
• Zuid Mid West: 23 jan, 3 apr, 18 sept, 4
dec, Hoogeveen
• Zuid Oost: 30 jan, 11 apr, 9 okt, 11 dec,
Emmen
• Noord: 16 jan, 17 apr, 25 sept, 12 dec,
Assen
Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in ZBO’s:
• 5 maandelijkse ZBO’s:
1. Assen, Aa en Hunze, Noordenveld,
Tynaarlo
2. Emmen, Borger Odoorn
3. Coevorden
4. Hoogeveen, Midden Drenthe,
Zuidwolde
5. Meppel, Westerveld, de Wolden
• Regionaal MDDT: 4 x per ZBO.
• Nascholingen: 3 x per ZBO: jan/feb, mrt,
sept/okt
Provinciale werkgroep kwaliteit
Zorgbegeleiding van ZBO voorzitters +
netwerkcoördinator (zie hiernaast): 9 jan, 13
feb, 13 mrt, 10 apr, 19 juni, 21 aug, 11 sept,
30 okt, 20 nov, 18 dec
Provinciale werkgroep vindbaarheid en
dementievriendelijk Drenthe (zie hiernaast):
9 feb, 8 juni, 7 sept, 16 nov
Met Huisartspraktijken:
• gebruik eGPO door HA-praktijk en
zorgbegeleiders – communicatie over
zorg cliënt
• aansluiting ZBO en HA praktijk

Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in vijf
regionale zorgbegeleidingsoverleggen
(ZBO’s):
• Zorgbegeleiding = casemanagement =
1. aanspreekpunt voor cliënt
2. coördinatie van zorg
3. begeleiding van cliëntsysteem
• ZBO: zorgafstemming, kennisuitwisseling
en casuïstiekbespreking
• Regionaal MDDT (Multi Disciplinair
Dementie Team) met arts en psycholoog:
anonieme complexe casuïstiekbespreking. Schriftelijke en mondelinge
evaluatie
• Nascholingen, thema’s 2016:
1. Zorg en Dwang (voorjaar)
2. Onderprikkeling
3. Omgaan met problematisch gedrag
Provinciale werkgroep kwaliteit
zorgbegeleiding, ZBO voorzitters +
netwerkcoördinator: voorbereidend
kwaliteitsbeleid
Palliatieve zorg: ism paliatief netwerk en
Windesheim project “markering en
proactieve zorgplanning” obv subsidie van
ZonMW
Dementie op jonge leeftijd: ism Friesland en
Groningen en het kenniscentrum dementie
op jonge leeftijd. Project ter verbetering van
• Informatievoorziening - werkgroep
• diagnostiek
• zorgbegeleiding
• contactgroepen - werkgroep
• dagbesteding - werkgroep
• en woonvoorziening - werkgroep

Met gemeenten:
• experiment gemeente Hoogeveen
integrale dementiezorg ZVW-Wmo:
FlexPakket Dementiezorg,
indicatiestelling door ZB’ers
• aansluiting ZBO en sociale wijkteam

Netwerk Dementie Drenthe
Els van der Veen, netwerk@dementiedrenthe.nl

Landelijk meewerken aan
• Deltaplan dementie
• Netwerkindicatoren Vilans
• Mantelzorgmonitor Alzheimer NL
• Programma Uitkomsten Indicatoren
Dementie
• Programma ‘Dementiezorg voor elkaar’
• Landelijk Netwerk Dementie (LND)
• Actieplan Casemanagement dementie
• ‘Samen op weg’ plan verzekeraars

