Jaarplan 2021

gemeenschapszin

Zorgzaamheid

zachtheid

Speerpunt = Samenhang

Speerpunt = Kwaliteit

Speerpunt = Vindbaarheid

Participanten Raad
• bestuurlijk draagvlak, vaststellen
beleid
• 2 x per jaar: 21 april en 20 oktober

Regionale BeleidCirkels in 2021:
• implementatie Zorgstandaard,
onderwerpen:
Zuid Mid West: ACP
Noord: respijt
Zuid Oost: zelfzorg
Drenthe breed: Jonge mensen met
dementie
• Zorgstandaarddementie
onderwerpen prioriteren voor
projectplannen en implementeren
• Richtlijn Groepsopvang:
o Starten van intercollegiale leerwerkbezoeken en/of zelfanalyse
obv format, voorjaar 2021
o provinciale leer-werkbijeenkomst
dagvoorzieningen najaar 2021

Provinciale werkgroep Vindbaarheid
dementiezorg Drenthe:
• Publiciteit en PR, in 2021 weer aandacht voor:
o Vernieuwen promotiemateriaal
o website www.dementiedrenthe.nl
o interne Nieuwsflits
o voorlichtingen
o nieuwsbrief in tijden van corona voor
participantenraad/nieuwjaarsbijeenkomst
• in 2021 Helpdesk Dementie Drenthe
kennis mbt jong dementie en verwijzing naar
cmd jong dementie optimaliseren
scholing gerealiseerd 19 november 2020

Stichtingsbestuur + Alzheimer Drenthe
• 4 x per jaar: 10 mrt, 16 juni, 8 sept, 15
dec
Regionale BeleidCirkels dementie
• Zuid Mid West: Hoogeveen
• Zuid Oost: Emmen
• Noord: Assen
Oog voor verbinding tussen de
BeleidCirkels
Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in vijf
CMDO’s:
1. zorgafstemming

Dementievriendelijke provincie, olv projectleider
Grietje Liezen
• Deelname provinciaal uitvoeringsplan, met als
doel in 2022 een dementievriendelijke
provincie

2. kennisuitwisseling en
3. casuïstiekbespreking
Verdeling van gemeenten en locaties:
1. Assen, Aa en Hunze, Noordenveld,
Tynaarlo
2. Emmen, Borger Odoorn
3. Coevorden
4. Hoogeveen, Midden Drenthe,
Zuidwolde
5. Meppel, Westerveld, de Wolden
CMDO’s komen maandelijks bijeen:
• Daarvan 4 x per jaar samen met een
Regionaal MDDT (Multi Disciplinair
Dementie Team) met arts en
psycholoog voor anonieme complexe
casuïstiek-bespreking
• Daarvan 3 x per jaar, een uitgebreid
CMDO met gemeenten en
dagvoorzieningen
Daarnaast worden nascholingen CMD
aangeboden: 3 x op 3 locaties. In 2021
ihkv de uitoefening van het vak CMD:
1. Profilering en positionering CMD, bij
gemeenten en HA praktijken
2. FTD en ALS (via vogellanden)
3. Voeding en dementie

•
•

o handreiking geschreven samen met •
Lisanne F tav dagbesteding in
tijden van corona
Jaarlijkse Peiling CMD (mei2021)
Wonen en dementie, startbespreking

Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in de vijf
CMDO’s en maandelijks overleg CMD van
voorzitters + coördinator in de provinciale
Werkgroep Kwaliteit CMD

•
•

Ondersteuning gemeenten tot
dementievriendelijke gemeente:
vanuit inventarisatieplannen inzet cmd op
gemeenteniveau vanuit plan NDD.
Samenwerking en korte lijnen in samen
zorgen voor mensen met dementie
Ondersteuning voorlichtingen
Organisatie jaarlijkse Inspiratie Netwerkdag
rond 21 september

Schottenvrije zorg:
Pilot in Coevorden van Tangenborgh, gemeente,
In 2021 extra aandacht voor:
• De uitoefening van het vak CMD, vanuit Zorgkantoor en Zorgverzekeraar om, op basis van
vertrouwen, CMD een sleutelrol te laten
het “model Kitwood” als basis in
vervullen, door zorg (zoveel als nodig, zo weinig
persoongerichte zorg (ZSD)
• Positionering CMD in relatie tot sociale als kan) in te zetten, en achteraf te verrekenen.
teams gemeenten en (kernteams) HA
Landelijk meewerken aan
praktijken
• VipLive, breed gebruik gezondheidsplan • Dementie Netwerk Nederland (DNN)
• implementatie herziene versie Zorgstandaard
voor samenwerking met overige
dementie
disciplines
• Pilotregio Register dementie
• Breed gebruik Gesprekswijzer (ACP)
• HHM onderzoek
• Werkgroep persoonsgerichte zorg/ACP • Deltaplan dementie
vanuit sociale agenda. Ism:
• Precode onderzoek, april/mei op agenda
- icare namens VVT
• Netwerkindicatoren Vilans
- HZD
• Dementiemonitor Alzheimer NL
- Netwerk palliatieve zorg Drenthe
- Denktank 60+
- WZA
- Welzijnswerk

•

Peiling CMD, adhv toetsingskader
Standaard CMD Drenthe,
• Scholing 1 CMD per CMDO (5 totaal) tot
casemanager dementie op jonge
leeftijd (CMJD) opleiding is gestart
oktober 2020. Binnen cmdo verdeling
jong dementie over deze cmd met
aandachtsgebied jd.
• Wet Zorg en Dwang, beleid en
richtlijnen voor het extramurale veld
Dementie op jonge leeftijd:
• Unicity, olv projectleider Annewijke v
Keulen vervolgen in 2021, plan van
aanpak is in ontwikkeling
• Expertteam jong dementie
• Leergemeenschap dementie op Jonge
leeftijd Noord Nederland ism
dementienetwerken Friesland en
Groningen, het Alzheimer Centrum
Groningen en het Kenniscentrum
dementie op jonge leeftijd

