Jaarplan 2019
KWETSBAARHEID

GEMEENSCHAPSZIN

ZORGZAAMHEID

ZACHTHEID

Speerpunt = Samenhang

Speerpunt = Kwaliteit

Speerpunt = Vindbaarheid

Participanten Raad
• bestuurlijk draagvlak, vaststellen beleid
• 2 x per jaar: 17 april en 16 oktober

Regionale Beleidscirkels in 2019:
• Dialoog over Zorgstandaard
Casemanagement Dementie in NDD
• Doorontwikkeling Richtlijn Groepsopvang
dementie Drenthe
• Dialoog over regionale ketenzorg
• Monitoring Meerjarenplan

Provinciale werkgroep Vindbaarheid: feb,
juni, sept, nov:
• publiciteit en PR:
o media
o promotiemateriaal
o website www.dementiedrenthe.nl
o interne Nieuwsflits
o voorlichtingen
• Helpdesk Dementie Drenthe, vraagbaak
en aanmeldpunt

Stichtingsbestuur + Alzheimer Drenthe
• 4 x per jaar: 13 mrt, 12 juni, 11 sept, 11
dec
Regionale Beleidscirkels dementie (zie ook
hiernaast), jan, apr, sept, dec:
• Zuid Mid West: Hoogeveen
• Zuid Oost: Emmen
• Noord: 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 jaar, per ZBO
• Uitgebreid ZBO: 3 x per jaar, per ZBO
• Nascholingen: 3 x op 3 locaties
Provinciale werkgroep Kwaliteit CMD,
voorbereidend kwaliteitsbeleid: ZBO
voorzitters + netwerkcoördinator; jan, feb,
mrt, apr, juni, aug, sept, okt, nov, dec.

Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in vijf
regionale ZBO’s:
• ZBO:
1. Zorgafstemming
2. kennisuitwisseling en
3. casuïstiekbespreking
• Regionaal MDDT (Multi Disciplinair
Dementie Team) met arts en psycholoog:
anonieme complexe casuïstiekbespreking.
• Nascholingen, thema’s 2019:
1. Slaapproblemen bij dementie en
verslavingen
2. Psychiatrie en dementie en
psychofarmaca
3. Cliëntsysteemgerichte zorg
Palliatieve zorg: ism palliatief netwerk
mogelijke deelname implementatieproject
MAPRO: “markering en proactieve
zorgplanning”

Dementie op jonge leeftijd:
• ZonMW project Unicity, werkpakket 4:
regionale implementatie Zorgstandaard
In 2019 extra aandacht voor:
Jong dementie ism Interzorg,
• Samenwerking tussen CMD en sociale
Noorderboog en Tangenborgh
teams gemeenten verbeteren
• Samenwerking tussen CMD en kernteams • In afstemming met: Leergemeenschap
dementie op Jonge leeftijd Noord
HA praktijken verbeteren, kennis en best
Nederland ism dementienetwerken
practices delen, VipLive gebruiken voor
Friesland en Groningen, het Alzheimer
cliëntoverleg
Centrum Groningen en het
• CMD heeft aandacht voor positieve
Kenniscentrum dementie op jonge
gezondheid (niet alleen ziekte-gericht)
leeftijd.
• Overdracht van cliënten door
netwerkparticipanten als dat in het
belang is van de cliënt

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

In 2019 extra aandacht voor:
• Media-aandacht voor (jong) dementie
• Vroegsignalering van jong dementie door
HA praktijken en gemeenten
• Interne communicatie binnen het
netwerk
• Doorgeleiding Helpdesk naar CMD
Dementievriendelijke provincie, ism de
Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen,
Gemeenten, en provincie, en Zilveren Kruis,
Samendementievriendelijk en Alzheimer
Drenthe:
• Ondersteuning gemeenten
• Ondersteuning voorlichtingen
• Deelname provinciaal uitvoeringsplan
Uiteindelijke doelstelling van het netwerk is
om voor alle thuiswonende mensen met
dementie mogelijkheden te scheppen om
mee te doen in een inclusieve samenleving.
Landelijk meewerken aan
• Dementie Netwerk Nederland
• Deltaplan dementie
• Netwerkindicatoren Vilans
• Dementiemonitor Alzheimer NL
• Leidraad kwaliteit van Leven (voorheen
Uitkomsten Indicatoren Dementie )
• En onderzoek ‘kwaliteit van leven’
• Onderzoek zorgverzekeraars Samen op
weg

