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Het Netwerk Dementie Drenthe is een samenwerkingsverband dat een
samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren.
Alzheimer Drenthe, de Drentse gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, GGZ
en zorgaanbieders (thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen) participeren in het Netwerk. Doelstelling is om ketenzorg mogelijk te maken en
innovatieve initiatieven een plaats te geven. Het is een open Netwerk.
Organisaties kunnen op alle niveaus meedoen, door ondertekening van
een Participantenovereenkomst + Aanhangsel A en B, waarin voorwaarden
voor deelname zijn verwoord.

Deze Nieuwsbrief informeert u over de
stand van zaken wat betreft:

Voortgang Werkpakketten

I. Zorgbegeleiding

Het Netwerk is een nieuwe fase ingegaan.
De Stuurgroepen zijn volgens een
Taakopdracht aan het werk gegaan en
hebben, in een vaststaand format, een
Regionaal Jaarplan 2013 geformuleerd. In
dit Jaarplan staan doelstellingen en acties
SMART beschreven in vijf Werkpakketten:

De termen Zorgbegeleiding en Casemanagement worden binnen het Netwerk
beide gebruikt, en dekken dezelfde lading.

gie Systeem Gino ligt voor de hand: daarin
zitten instrumenten of er kunnen instrumenten aangehangen worden, om bijvoorbeeld de belasting van mantelzorgers in de
gaten te houden.

I. Zorgbegeleiding,
II. Kwantitatieve uitwisseling gegevens,
III. Diagnostiekroute en plan Iris,
IV. Gemeenten en Welzijn en
V. Informatievoorziening.
De verantwoordelijkheid voor de voortgang
van deze Werkpakketten ligt bij de regionale Stuurgroepleden, die als kartrekker
benoemd zijn. In deze Nieuwsbrief vindt u
meer informatie over de stand van zaken
wb deze Werkpakketten.

Scholing ZBO
Eind oktober 2012 is er een informatiemiddag georganiseerd voor een delegatie van
Zorgbegeleiders. Daarin werd de werkwijze
van het CIZ nog eens uitgelegd en was er
ruimte voor vragen en opmerkingen. Het
verslag daarvan is daarna aan alle Zorgbegeleiders toegestuurd.
In alle vijf ZBO-teams is in januari/februari een nascholing Ouderenmishandeling
aangeboden. Deze werd verzorgd door het
Steunpunt Huiselijk Geweld. Deelnemers
hebben een Bewijs van Deelname hiervoor
ontvangen. De tweede scholingsronde van
dit jaar 2013, over juridische zaken, kan
helaas geen doorgang vinden. Het is niet
gelukt om voor de geplande tijdstippen
een geschikte docent te vinden. De derde
scholing zal plaatsvinden in het najaar;
de data staan gepland. Onderwerp zal
zijn: het anticiperen op overbelasting van
de mantelzorger, ook om zo een crisis te
voorkómen. Hoe zorg je ervoor dat de
mantelzorger het volhoudt? hoe houd je de
belasting van de mantelzorger in de gaten?
wat is een familiegesprek, wie voert dat,
wat is de inhoud ervan, wat is het doel?
hoe help je de hulpvraag formuleren? en
op welke hulpvraag ga je in en op welke
niet?
Dit onderwerp heeft een directe relatie
met het Windesheim-project ‘Methodisch
werken bij dementie’, waarover hieronder
meer. Ook de verbinding met het Zorg Re-
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Windesheim
Het Netwerk werkt samen met het Netwerk
Dementie Nijmegen en het Netwerk Dementie Twente aan het project ‘Methodisch
werken bij dementie’ van Windesheim. Per
ZBO zijn twee Zorgbegeleiders gevraagd
hierin deel te nemen. De duo’s koppelen
steeds de informatie van en naar ZBO en
project. Het is de bedoeling om met elkaar
de taak van Zorgbegeleiding onder de loep
te nemen, met name voor wat betreft de
positie in de keten en met specifieke aandacht voor het mobiliseren van het informele netwerk van de cliënt. Er wordt ‘van
onderop’ gewerkt, dat betekent dat eerst
geïnventariseerd wordt hoe de Zorgbegeleiders nu hun taak invullen, om vervolgens
met elkaar te bekijken welke verbeteringen
gewenst en mogelijk zijn.
Gino
De Participanten Raad heeft in juni 2012
besloten dat het Gino ketenzorg dementie
systeem als digitaal Zorg Regie Systeem
(ZRS) zal worden ingevoerd. De Zorgbegeleider maakt een pagina aan voor een
cliënt, en kan andere zorgverleners daarvoor autoriseren. Het systeem wordt vooral
gebruikt als communicatiemiddel tussen
zorgverleners rond één cliënt.
De nascholingsbijeenkomsten in november
2012 werden ingevuld met uitleg en gebruikersinstructie over GINO. Alle Zorgbegeleiders kregen inloggegevens en zagen

hun cliënten in het systeem staan. Gino
heeft deze gegevens van de oude Excellijst
ingelezen in het Gino-systeem.
Er is in januari een eerste Implementatieplannetje gemaakt, waarin oa staat dat het
systeem stap voor stap wordt ingevoerd.
Van de Zorgbegeleiders wordt verwacht
dat vóór 1 april 2013 alle oude en nieuwe
cliënten in het systeem staan. De Stuurgroepleden, die de kartrekkers zijn van
Werkpakketten I, zijn verantwoordelijk voor
het vervolg van de stappen.

II. K
 wantitatieve uitwisseling
gegevens
De Stuurgroepen krijgen meer verantwoordelijkheid en moeten SMART geformuleerde doelen gaan nastreven. Om dat te kunnen doen zijn er kwantitatieve gegevens
nodig. De voorzitters zijn verantwoordelijk
voor dit Werkpakket. Er is overleg gaande
met Windesheim om een student aan te
trekken, die deze gegevens boven water
kan halen voor alle vier regio’s.

III. D
 iagnostiekroute
en Plan Iris
In de Jaarplannen staat geschreven dat in
alle regio’s gewerkt zal gaan worden aan
een éénduidige diagnostiekroute voor
cliënten. De Ziekenhuizen, de GGZ, de
specialisten ouderengeneeskunde, en de
huisartsen zullen om te beginnen uitgenodigd worden voor een ronde-tafel-gesprek.
De pilot van plan Iris is afgerond. Er zijn
nu 20 huisartspraktijken die deze werkwijze hanteren. De huisartsen werken aan
een opleidingsmodule Ouderenzorg. De
scholing van plan Iris is in deze module
opgenomen. De Drentse Huisartsen Coöperatie zal deze module uitrollen over heel
Drenthe. In het najaar zal de scholing al op
vier plaatsen in Drenthe plaatsvinden. Zo
vindt plan Iris een vervolg in de module
kwetsbare ouderen van de huisartsenzorg.
De pilot van plan Iris wordt afgesloten met
een artikel, dat zal worden aangeboden
aan een aantal tijdschriften.

IV. Gemeenten en Welzijn
De zorg voor mensen met dementie zal
komende jaren voor een groot deel verschuiven naar de gemeenten. Dat wordt
veroorzaakt door de grote groei van het
aantal mensen met dementie en door de
veranderingen in financieringsstromen, van
AWBZ naar Wmo.
In de regionale Jaarplannen staat beschreven dat de Stuurgroepleden gezamenlijk

met de gemeenten in overleg gaan over
de dementiezorg in die gemeente. Wat
is er? Wat mist er? Hoe kunnen we de
opvang van dementie het beste gezamenlijk en dicht bij de cliënt gaan organiseren?
Uitgangspunt is verbinding, samenhang en
efficiëntie.
De regionale Stuurgroepen willen een
aanbod formuleren voor iedere gemeente,
rekening houdend met de ‘couleur locale’.
De gemeenten wordt gevraagd om op
ambtelijk niveau deel te nemen in de
Stuurgroepen om daarin mee te denken.
De Welzijnsorganisaties worden bovendien
betrokken in het Netwerk, zowel door
deelname in de Stuurgroepen, en in de
Participanten Raad, als ook bij de ZBO’s.

V. Informatievoorziening
De Stuurgroepleden buigen zich binnen
Werkpakket V over het actualiseren van
de Zorgwijzers Dementie en ook over de
Respijtwijzers en Mantelzorgondersteuningswijzers. Zodra deze geactualiseerd
c.q. gemaakt zijn, worden ze op de website
gezet.

Publiciteit en Helpdesk
Dementie Drenthe
De website www.dementiedrenthe.nl is vernieuwd, waardoor het vinden van informatie is verbeterd. De website wordt dagelijks
door gemiddeld veertig belangstellenden
bezocht. Alle notities e.d. van het Netwerk
staan erop vermeld. De deelname aan ‘social media’ is voorlopig opgeschort: tot nu
toe wordt het nut en de noodzaak ervan
door de Redactie Raad betwijfeld.
De halfjaarlijkse bijeenkomst van de Helpdeskmedewerkers is gekoppeld aan de vergadering van de Redactie Raad. Het aantal
telefoontjes en mailtjes is klein, maar de
Helpdesk is als ‘vangnet’ vooral belangrijk
voor mantelzorgers, die op een andere
manier de Drentse dementiezorg niet goed
weten te vinden. Bij het secretariaat van
het Netwerk zijn Helpdeskkaartjes te bestellen. secretariaat@dementiedrenthe.nl

Organisatorische voortgang
Ten gevolge van de nieuwe voorwaarde
voor lidmaatschap, nl. het leveren van een
financiële bijdrage aan het netwerk, hebben helaas twee participerende organisaties hun deelname beëindigd: Zorgpalet
en de Zorgzaak, twee belangrijke zorgaanbieders in Hoogeveen en omgeving. Het
netwerk betreurt deze besluiten bijzonder,
maar ziet geen andere mogelijkheid dan
vast te houden aan de door het netwerk
besloten voorwaarde.
Inmiddels zijn er verzoeken ontvangen

van twee nieuwe aanbieders, die graag bij
het netwerk willen aanhaken. Het bestuur
van de stichting Dementie Drenthe neemt
hierover binnenkort een besluit.
Eind oktober 2012 heeft de IGZ (Inspectie
GezondheidsZorg) een bezoek gebracht
aan het Drentse netwerk. Het verslag
hiervan is opgeschort en zal, naar verluidt,
in mei worden aangeboden aan staatssecretaris van Rijn. Zodra dit rapport wordt
ontvangen zal het op de website worden
gepubliceerd.
Eind april heeft staatssecretaris van Rijn
een brief met bijlage gestuurd naar de
Tweede Kamer. Daarin wordt een toekomstvisie ontvouwd, die grote gevolgen zal
hebben voor de organisatie en financiering
van de langdurige zorg en dus ook voor de
dementiezorg.
Vlak voor de publicatie van deze brief
vond er, onder leiding van het ZIF (Zorg
Innovatie Forum), opnieuw een overleg
plaats tussen de besturen van de Netwerken Dementie in Friesland, Groningen en
Drenthe. De toekomstige ontwikkelingen
in de ouderenzorg waren onderwerp van
gesprek. Professor Joris Slaets was als
referent aanwezig; hij raadde de netwerken
aan een gedachtenexperiment te doen om
te anticiperen op wat komen gaat.
Er is inmiddels een onderzoeksopdracht
geformuleerd voor een post-HBO student
van Windesheim, om de gevolgen van de
komende ontwikkelingen op het Netwerk
Dementie Drenthe te analyseren, en aldus
een dergelijk gedachtenexperiment met het
netwerk te ondernemen. Het bestuur van
de stichting Dementie Drenthe probeert te
anticiperen op de ontwikkelingen, en blijft
hierover in gesprek met Achmea en met de
gemeenten. Streven is om de dementiezorg
in Drenthe op verantwoorde wijze en in
verbinding met elkaar te kunnen blijven
organiseren en de kwaliteit en de omvang
ervan te bewaken.
De Redactieraad:
Claris Bakker (beheer website),
Janny Devere, Jannes Hofsteenge,
Jan Pieter van der Steen,
Els van der Veen.
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Meer informatie?
Alle genoemde informatie en meer vindt u
op de website www.dementiedrenthe.nl
of bij Els van der Veen: 06-21100235
Coördinator Netwerk Dementie Drenthe
netwerk@dementiedrenthe.nl

