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Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe.
Het ontwikkelt zich tot een samenwerkingsverband van aanbieders en lokale overheden,
dat een samenhangend en sluitend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren.
Doelstelling is om ketenzorg mogelijk te maken en innovatieve initiatieven een plaats te
geven. Hieronder een schets van de stand van zaken op dit moment: eerst de algemenere
zaken, daarna staat per regio en per gemeente een overzicht van de Verbetertrajecten.
In Drenthe lopen we voorop wat betreft de deelname van gemeenten in de ketenzorg
dementie. We zijn blijkbaar de enige regio waar alle gemeenten deelnemen in het Netwerk.
Het Nationaal Programma Ouderenzorg van het UMCG wil graag met het Netwerk Dementie
Drenthe een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Daardoor wordt het mogelijk om gebruik
te maken van de expertise van het UMCG en gezamenlijk onderzoeksvoorstellen in te
dienen.
Er is overleg met de GGD, zodat activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd.
Binnenkort zal ook contact gezocht worden met MEE.
Met het ZIF (Zorg Innovatie Forum) is een duidelijker rolverdeling afgesproken: het ZIF
ondersteunt haar stakeholders bij de opzet van innovatieve pilot-projecten op het gebied
van technologie. Zodra een dergelijk project start wordt het ingebracht in het Netwerk
Dementie, zodat ook andere partijen hiervan kennis kunnen nemen. Voorbeelden zijn Aa
en Hunze (N1a) en mogelijk in Assen, vallen en dwalen.
Landelijk netwerk dementie. Voor dit landelijke netwerk is het Netwerk Dementie Drenthe
aangemeld als belangstellende. Op 10 juni is een eerste bijeenkomst.
Er is besloten om vanuit Humanitas een stichting mentorschap Drenthe in het leven te
roepen. Ook voor mensen met dementie is dit een belangrijk onderwerp. Aan het Netwerk
wordt gevraagd om in deze stichting een vertegenwoordiging af te vaardigen.
Vooraanmelding evaluatieonderzoek zorgbegeleiding Nivel en Trimbos instituut. Dit
onderzoek moet inzicht geven in de gevolgen van de invoering van casemanagement
(zorgbegeleiding), zoals ervaren door mantelzorgers, huisartsen en zorgbegeleiders. Ook
zal de studie inzicht geven in succes- en faalfactoren. Ook Drenthe doet hierin mee.
Alzheimer Drenthe heeft een nieuwe voorzitter gevonden. Er zijn voorlopige afspraken
gemaakt over de evaluatie van de verbetertrajecten; er zal gebruik gemaakt worden van
gebruikerspanels en vragenlijsten.
Financiering coördinatie Netwerk. Op basis van een Regionaal Actieplan wordt vóór 1mei
2009 bij Achmea een subsidieverzoek ingediend voor de financiering van de coördinatie
van het Netwerk. De vooruitzichten daarop zijn goed.

Stand van zaken in de regio’s
NOORD

Aa en Hunze

Loket Aa en Hunze (N1)
Er is een scholing geweest voor
Wegwiezerconsulenten. We streven ernaar
deze scholing voor de zomer te herhalen.
De werkgroep komt regelmatig bij elkaar.
Het is de bedoeling na de zomer ook de
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
onder de loep te nemen.
Participatie en beeldcommunicatie (ZIF) Aa
en Hunze (N1a)
Gemeente Aa en Hunze en stichting
Welzijn zijn trekkers van het project
beeldcommunicatie, voortgekomen
uit het Zorg Innovatie Forum (ZIF).
Icare, GGZ Drenthe, Lentis, Welzijn en
een huisarts hebben cliëntsystemen
geïdentificeerd. Er wordt bekeken welke
mensen (3) in aanmerking komen en
hun medewerking willen verlenen om dit
systeem uit te proberen. Als duidelijk is
welke cliëntsystemen het zijn, worden de
hieronder genoemde stappen gezet:
1: Samen met cliëntsystemen kijken waar
hun wensen liggen betreffende de
mogelijkheden op het gebied van beeldgeluidverbindingen en eventuele andere
ict mogelijkheden.
2: Naar aanleiding van wensen zoeken
naar een geschikte ict toepassing.
3: Implementeren van de ict toepassingen
bij cliëntsystemen.
4: Daadwerkelijk gebruik van ict
toepassing door cliëntsystemen.
5: evaluatie.
De Zorgbegeleiding wordt met het
ZBO (Zorg Begeleidings Overleg) Assen
zo spoedig mogelijk vorm gegeven,
afhankelijk van werkbaarheid en wensen
van leden van het ZBO Assen.

Assen

Zorgbegeleiding Assen (N2)
Het Zorgbegeleidingsoverleg (ZBO) start
in maart. Icare en GGZ (Drenthe?) hebben
nu al een zogenaamd Interpares-overleg.
Het plan is om dit overleg uit te breiden
met de mede-aanbieders. Er zijn twee
voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor
casemanagers, waarbij de opkomst laag
was.
Er ligt een subsidieverzoek bij de
gemeente voor een onafhankelijke
voorzitter van het ZBO.
De Zorgwijzers voor huisartsen zijn bijna
klaar. Huisartsen kunnen daarin lezen
wie waar actief is in de dementiezorg. De
promotie van deze Zorgwijzers wordt vorm
gegeven via brieven, voorlichting en de
media.
Het is de bedoeling om het ZBO in
Assen op termijn uit te breiden met de
praktijkondersteuner van de huisartsen.
Dit zo genoemde plan Iris (zie Coevorden)
wordt in samenwerking met Progez in
Drenthe uitgezet.
Vallen en Dwalen (ZIF)
Bovendien zijn er plannen om in
samenwerking met het Zorg Innovatie
Forum (ZIF) een pilot te starten betreffende
vallen en dwalen met behulp van
domotica. Zowel de gemeente als de
stichting Welzo worden daar van meet af
aan bij betrokken.
Scholing WMO-loket
Verder zijn er in Assen plannen om
te zijner tijd de medewerkers van het
WMO-loket en de indicatiestellers
van huishoudelijke hulp te scholen in
vroegsignalering dementie. Daarbij worden
ook de Welzijnsmedewerkers betrokken.
Een overzicht van de mogelijkheden tot
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
komt dan ook aan bod.

Tynaarlo

Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg (N3)
Het is de bedoeling om voor de zomer een
scholing te verzorgen voor loketmedewerkers, indicatiestellers huishoudelijke hulp, en medewerkers van de
Welzijnsstichting Trias, op basis van het
draaiboek dat in Borger-Odoorn onder
het Landelijk Dementie Programma (LDP)
is ontwikkeld. De Respijtwijzer wordt
nogmaals gescreend en vervolgens
gekopieerd en geplastificeerd aangeboden
aan deze medewerkers. Vervolgens zal een
regelmatig overleg gestart worden tussen
Trias, Icare en WMO-medewerkers voor de
doorverwijzingsroute die is vastgesteld. De
registratie van het WMO-loket wat betreft
(over)belasting van mantelzorgers wordt
tijdens de scholing met de medewerkers
besproken en eventueel aangepast.
De Zorgbegeleiding wordt met het ZBO
Assen zo spoedig mogelijk vorm gegeven,
afhankelijk van werkbaarheid en wensen
van leden van het ZBO Assen.

Noordenveld

In Noordenveld is tot nu toe geen
werkgroep aan de slag gegaan. Het is de
bedoeling om binnenkort een werkgroep te
formeren om de WMO-loketmedewerkers,
indicatiestellers huishoudelijke hulp
en Welzijnsmedewerkers te scholen in
vroegsignalering dementie. Daarbij zal ook
de mantelzorgondersteuning en respijtzorg
aan bod komen.
De Zorgbegeleiding wordt met het ZBO
Assen zo spoedig mogelijk vorm gegeven,
afhankelijk van werkbaarheid en wensen
van leden van het ZBO Assen.

ZUID-MID-WEST

Westerveld, Meppel, en een
deel van de Wolden

Zorgbegeleiding/home teams (ZMW1)
Het ZBO is vorig jaar gestart. Binnekort
worden de verantwoordelijke managers om
de tafel geroepen om de uitgangspunten
met elkaar te bespreken en de gang van
zaken nog eens onder de loep te nemen.
Er wordt ook gekeken naar de
mogelijkheid om plan Iris direct in te
voeren.
Daarna is het de bedoeling om de
medewerkers van de WMO-loketten en
de indicatiestellers van huishoudelijke
hulp te scholen in vroegsignalering
dementie. Daarbij worden ook de
Welzijnsmedewerkers betrokken. Een
overzicht van de mogelijkheden tot
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
komt dan ook aan bod.

Hoogeveen, Zuidwolde

Zorgbegeleiding (ZMW1a)
In Hoogeveen en Zuidwolde zijn de eerste
gesprekken gaande over de vorming van
een werkgroep Zorgbegeleiding. We willen
hier op dezelfde wijze te werk gaan als
elders in Drenthe. Dus niet met behulp
van een apart casemanagersteam (niet een
nieuwe organisatie), maar door middel van
een Zorg Begeleidings Overleg (ZBO).
In het ZBO zoeken alle instellingen
die in de betreffende plaats een vorm
van casemanagement en ambulante
begeleiding bieden, samenwerking
met elkaar ten behoeve van de cliënt.
Tijdens deze overleggen worden nieuwe
cliëntsystemen ingebracht, worden
cliëntsystemen besproken en wordt steeds
(in samenspraak met het cliëntsysteem)
een vaste en vertrouwde Zorgbegeleider
toegewezen.
De Zorgbegeleider biedt sociaal emotionele
begeleiding en coördineert de zorg (via
het ZBO) over de grenzen van de eigen
organisatie heen. Daardoor heeft het
cliëntsysteem één aanspreekpunt, tijdens
het gehele proces van diagnose tot
opname.

Ook hier is al gesproken over het invoeren
van plan Iris. We gaan bekijken of dit
direct mogelijk en wenselijk is.
In een later stadium zullen we ook hier
de medewerkers van de WMO-loketten
en de indicatiestellers van huishoudelijke
hulp gaan scholen in de vroegsignalering
dementie. Daarbij worden ook de
Welzijnsmedewerkers betrokken. Een
overzicht van de mogelijkheden tot
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
komt dan ook aan bod.

Midden Drenthe

Vroegsignalering / Scholing Huishoudelijke
Hulp (ZMW2)
De 200 hv1-medewerkers zijn geschoold. De
projectgroep wil zich nu gaan bezighouden
met de scholing van de loketmedewerkers
WMO en de indicatiestellers van
huishoudelijke hulp in de vroegsignalering
dementie. Daarbij worden ook de
Welzijnsmedewerkers betrokken. Een
overzicht van de mogelijkheden tot
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
komt dan ook aan bod.
In een later stadium willen we bekijken
hoe in Midden-Drenthe de Zorgbegeleiding
vorm gegeven kan worden, afhankelijk
van de ervaringen die opgedaan worden
in Hoogeveen, Zuidwolde, Westerveld
en Assen. De gemeente Midden-Drenthe
bevindt zich inderdaad in het midden van
de provincie; sommige cliënten richten
zich op het noorden, andere meer op
het zuidwesten van Drenthe. Het is de
bedoeling om een pragmatische oplossing
te verzinnen voor deze inwoners, zodat
ze in ieder geval in de toekomst ook een
beroep kunnen doen op Zorgbegeleiding.

ZUID-OOST

Borger Odoorn

Zorgloket Borger-Odoorn (ZO1)
De mensen van het WMO-loket zijn
geschoold. Het is de bedoeling nu ook de
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
onder de loep te nemen.
In een later stadium zal de Zorgbegeleiding
vorm gegeven worden, mogelijk in
samenwerking met Emmen.

Emmen

Zorgbegeleiding Emmen (ZO2)
Onder het LDP is in een werkgroep
gewerkt aan de Zorgbegeleiding in Emmen.
Overleggen zijn onder de loep genomen en
er is een diagnostiekwijzer voor huisartsen
samengesteld. Binnenkort wordt overlegd
over hoe nu verder te gaan.
Scholing WMO-loketmedewerkers (ZO2a)
De WMO loketmedewerkers zijn geschoold;
er wordt nu besproken of het mogelijk
is om nu verder te gaan met de
indicatiestellers huishoudelijke hulp, de
respijtwijzer en mantelzorgondersteuning.

Coevorden

Plan Iris (ZO3)
Plan Iris beschrijft een werkwijze van
een praktijkondersteuner van de huisarts
(poh) in de signalering van dementie.
De poh heeft aandachtsgebied ouderen
en neemt deel in het ZBO. Progez
(ondersteuningsbureau eerstelijn) gaat
plan Iris uitrollen in Coevorden (andere
huisartsenpraktijken), en waarschijnlijk
in Assen, de Wolden en Dedemsvaart.
Progez maakt hiervoor een stappenplan en
benadert de huisartsen om in dit plan mee
te gaan. Rolverdeling is als volgt:
- Het Netwerk Dementie draagt zorg voor
de ZB Overleggen.
- Progez draagt zorg voor de benadering
van huisartspraktijken, de begeleiding
van huisartsenpraktijken, scholing e.d.
- Het Zorgnetwerk Zwolle is betrokken om
Plan Iris uit te rollen naar Overijssel.
De werkgroep ZO3 werkt met Progez
mee in de uitrol naar de andere
huisartsenpraktijken in Coevorden.
Daarnaast neemt de werkgroep nog een
taak op zich:
Scholing WMO-loket (ZO3a)
Er is een plan van aanpak voor de
scholing van de loketmedewerkers. De
uitnodigingsbrieven zijn de deur uit en
de medewerkers zijn in februari en maart
geschoold (twee dagdelen). Daarna zal
ook hier de mantelzorgondersteuning en
respijtzorg aan bod komen.

Provinciaal
Helpdesk (ZMW3)
De ontwikkeling van de Helpdesk Dementie was opgeschort, maar wordt hervat. In een
gesprek met de verschillende managers GGZ Drenthe is gesproken over de financiële
onderbouwing van de bemensing van de Helpdesk. Voor het jaar 2009 kan dat in ieder
geval zeker gesteld worden door de GGZ Drenthe. Er zal met Achmea gesproken worden
over de financiële onderbouwing in 2010; mits de ervaringen in 2009 positief zijn.
Subsidiegever ZonMW organiseert eind maart een slotbijeenkomst; het verslag moet
uiterlijk voor oktober 2009 binnen zijn. Ze stellen zich gelukkig zeer coulant op over het
oponthoud.
Via het ZIF is er een kleien subsidie voor de Helpdesk ter beschikking gesteld, zodat TNO
voor advisering kan worden ingeschakeld.
Een werkgroep heeft inhoudelijk al zaken op een rij gezet. In deze uitvoeringsfase zal een
uitvoeringsgroep de Helpdeskontwikkeling concreet op de rails zetten.
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