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Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie
Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe
wil realiseren. Alzheimer Drenthe, de Drentse gemeenten en zorgaanbieders participeren in het Netwerk. Het is een open Netwerk.
Organisaties kunnen op alle niveaus meedoen, door ondertekening van
een Participantenovereenkomst. Doelstelling is om ketenzorg mogelijk te
maken en innovatieve initiatieven een plaats te geven.
Op maandagmiddag 21 september a.s. . –
Wereld Alzheimer Dag - wordt tijdens een
Manifestatie bij RTV Drenthe de stichting
Dementie Drenthe opgericht en de Helpdesk Dementie Drenthe (www.dementiedrenthe.nl) gelanceerd. Het thema van
deze middag is Dementie in Drenthe. Om
13.30 uur inloop, 14.00 oprichting stichting,
14.30 lancering Helpdesk, en na een korte
pauze om 15.15 uur een forumdiscussie
over dementie in Drenthe met patiënten
en mantelzorgers, zorgprofessionals en
bestuurders.
Aanmelden vóór 16 september.
Daarnaast worden er in de regio’s van
Drenthe rond deze Wereld Alzheimer Dag
tal van activiteiten georganiseerd. Hieronder een aantal daarvan:

Noord Drenthe
Aa en Hunze: in Gieten maandagochtend
21 september om 9.30 een lezing over
dementie, om 10 uur een kleine Memory
Walk in samenwerking met de Historische
Vereniging, om 11 uur informatie over het
innovatieproject Participatie en Beeldcommunicatie bij dementie in het Wisselkabinet in Dekelhem. Inloop om 9.15 uur, in
de Wegwiezer in het gemeentehuis aan de
Spiekersteeg 1. Deelname is gratis. Aanmelden tot 17 september.
Assen:
• op 16 september wordt een refereeravond georganiseerd in het WZA voor
huisartsen, verpleeghuisartsen, specialisten WZA en zorgbegeleiders dementie,
uit de regio Noord- en Midden Drenthe.
Tijdens deze besloten avond worden de
Zorgwijzers Dementie van het Netwerk
Dementie Drenthe gepresenteerd voor de

gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. Deze Zorgwijzers zijn
per 21 september ook te vinden op www.
dementiedrenthe.nl
•o
 p 22 september gaat het Zorgbegeleidingsoverleg (ZBO) Noord van start.
Daarin nemen deel de medewerkers van
GGZ, Icare, Interzorg, SZD en Dignis/Lentis. Door dit overleg in te stellen wordt
één vast en vertrouwd contactpersoon
- een TomTom+ in Zorgland – mogelijk
gemaakt.
Tynaarlo:
•d
 e krant Open over Dementie wordt op
16 september, tijdens de avond van het
Alzheimer Café gepresenteerd. Locatie:
’t Veerhuis,Havenstraat 2/4, Zuidlaren,
tel 0592 338938, vanaf 19.30 uur. In de
krant staan allerlei artikelen over dementie en de gevolgen ervan.
•D
 oor de werkgroep van het Netwerk Dementie wordt bovendien dan een wijzer
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
gelanceerd. Deze wijzer kan mantelzorgers wegwijs bieden in het woud van
voorzieningen, en is vanaf 21 september
ook te vinden op www.dementiedrenthe.
nl
•O
 p 16 september is er van 10 tot 11 een
informatieochtend over wandelen met
Alzheimer, in Ons Dorpshuis, Bähler
Boermalaan 4, Paterswolde. Op 1 oktober
wordt gestart met de wandelgroep Alzheimer. Telnr. 0592-338938

Zuid-Mid-West Drenthe
Meppel, Westerveld, de Wolden:
• Tijdens de Alzheimer Café avond op 16
september is er het theaterprogramma
Morgen-Middag-Avond van Marijke Kots,

gebaseerd op het boek Hersenschimmen van Bernlef. Locatie: centrum de
Plataan, Vledderstraat 3 in Meppel. Vanaf
19.30 uur, telnr. 0522-252343. Toegang
is gratis.
•H
 et Zorgbegeleidingsoverleg (ZBO) Meppel/Westerveld/de Wolden wordt vanaf
eind september aangevuld met de nog
ontbrekende partners en een onafhankelijke voorzitter. Ook hier is één vast
en vertrouwd contactpersoon - een
TomTom+ in Zorgland – dan mogelijk
gemaakt.
Hoogeveen/Zuidwolde:
•O
 p 13 september is er op de streekradio
de Wolden om ongeveer 11 uur aandacht
voor Dementie in Drenthe.
• In Hoogeveen start op 14 september het
Zorgbegeleidingsoverleg (ZBO) Hoogeveen/Zuidwolde. Hierin nemen deel: GGZ,
Icare, Zorgpalet, Jannes van der Sleedenhuis en Westerkim en een onafhankelijke
voorzitter. Ook hier is één vast en vertrouwd contactpersoon - een TomTom+
in Zorgland – dan mogelijk gemaakt.

Zuid-Oost Drenthe
Borger-Odoorn
In Borger Odoorn is in de lokale media
aandacht voor dementie:
• Bij de medewerkers van het WMO-loket
en van de Welzijn kunt u terecht met
vragen over vergeetachtigheid; zij weten
verder de weg in Zorgland.
• Door de werkgroep Vroegsignalering van
het Netwerk Dementie is er daarnaast
een diagnostiekwijzer voor hulpverleners
gemaakt. Deze is vanaf 21 september te
vinden op www.dementiedrenthe.nl

Emmen
In Emmen wordt eind september gestart
met een ZorgBegeleidngsOverleg (ZBO);
een bestaand goed lopend overleg wordt
uitgebreid met de ontbrekende partners
en omgevormd tot ZBO. Hierin nemen dan
deel: GGZ, Icare, Tangenborgh, Leveste en
Beter Thuis Wonen. Er wordt nog gezocht
naar een onafhankelijke voorzitter. Ook

hier is één vast en vertrouwd contactpersoon - een TomTom+ in Zorgland – dan
mogelijk gemaakt.
Coevorden
In Coevorden wordt op 23 september in
de Huis aan Huis aandacht besteed aan
dementie. De werkgroep van het Netwerk
Dementie heeft:

•p
 lan Iris ontwikkeld: een werkwijze voor
Huisartspraktijken om de vroegsignalering en begeleiding van dementie te
versoepelen.
• een scholing verzorgd voor de medewerkers van het WMO-loket en de Welzijnsinstelling.

Wat wil het Netwerk Dementie Drenthe:
Ketenzorg op drie niveaus
Het Netwerk wil de Ketenzorg Dementie
vorm geven op drie niveaus:
1. een provinciaal Netwerk van bestuurders van instellingen en gemeenten
en Alzheimer Drenthe, verenigd in een
Participanten Raad. Het stichtingsbestuur
Dementie Drenthe bestaat uit vertegenwoordigers van Alzheimer Drenthe,
gemeenten, huisartsen, andere zorgaanbieders en een onafhankelijk voorzitter.
2. stuurgroepen in de regio’s, met managers en beleidsambtenaren, die zich
gezamenlijk verantwoordelijk voelen
voor de dementiezorg in hun regio, en
de samenwerking op uitvoerend niveau
aansturen.
3. Zorgbegeleidingsoverleggen (ZBO’s) in
de subregio’s (waarin ook de huisartsenpraktijken) en werkgroepen WMO en
mantelzorgondersteuning per gemeente.
Financiering
Door het Nza is op basis van een Regionaal Actieplan 2009-2012 subsidie verstrekt
uit de beleidsregel Ketenzorg Dementie.
Deze financiën worden beheerd door de
stichting Dementie Drenthe. Daardoor kan
het Netwerk, via bovengenoemde structuur,
de onderstaande activiteiten ontplooien.
Zorg Begeleiding
Er wordt hard gewerkt aan het samenstellen van ZorgBegeleidingsOverleggen
(ZBO’s), waarin alle instellingen, die ambulante begeleiding bieden in de thuissituatie bij dementie, samenwerken. Een
cliënt krijgt (in samenspraak) één vaste
Zorgbegeleider toegewezen, voor emotionele steun en adviezen en die de zorg voor
hem/haar coördineert over de grenzen van
de eigen organisatie heen.
In dit najaar zullen er ZBO’s gerealiseerd
zijn in
• regio Noord: Assen, Aa en Hunze,
Noordenveld en Tynaarlo
• regio Coevorden
• regio Emmen
• regio Meppel, Westerveld en de Wolden

• regio Hoogeveen, Zuidwolde
In Midden Drenthe en Borger Odoorn wordt
nog overlegd over al dan niet aansluiten
bij respectievelijk Hoogeveen/Zuidwolde en
Emmen. Voor de ZBO’s wordt een onafhankelijke voorzitter gezocht. Deze voorzitters
worden in een Intervisie-model regelmatig
bijeen geroepen. In 2010 worden plannen gemaakt en acties ondernomen om
de kwaliteit van de Zorgbegeleiding te
ondersteunen.
Plan Iris
De toeleiding tot de ZBO’s via de huisartsenpraktijken, wil het Netwerk stimuleren
met behulp van plan Iris. We proberen de
huisartsen te ondersteunen met een werkwijze dementie, wanneer er sprake is van
(beginnende) dementie. Deze werkwijze
past naadloos op de NHG standaard dementie. De huisartsenpraktijk wordt gelinkt
aan de ZBO’s via de praktijkondersteuner,
die in de ‘niet pluis’ fase de Zorgbegeleiding voor haar rekening neemt. Samen met
Progez proberen we deze werkwijze uit te
zetten in Drenthe. Op dit moment zijn we
daarmee in de voorbereidende fase.
Vroegsignalering
De toeleiding tot de ZBO’s via de gemeenten en welzijn wil het Netwerk stimuleren
door scholing. De loketmedewerkers en
indicatiestellers van gemeenten worden samen met welzijnmedewerkers geschoold in
vroegsignalering dementie. Met de welzijn
wordt een route afgesproken bij opgepikte
signalen.
Er wordt een wijzer mantelzorgondersteuning en respijtzorg samengesteld, waarmee
in Tynaarlo al ervaring is opgedaan, en
beschikbaar gesteld aan de loketten (en op
de website). Dubbelingen worden eruit gehaald en witte plekken worden opgevuld.
In Aa en Hunze, Tynaarlo, Borger Odoorn,
Emmen en Coevorden heeft al een scholing
plaats gevonden. De andere gemeenten
worden eind dit jaar of begin volgend jaar
daarvoor benaderd.

Helpdesk Dementie Drenthe
De Helpdesk Dementie Drenthe is de spin
in het web van het Netwerk Dementie
Drenthe en de informatiedrager. Op de
website zijn doorverwijslinks voor informatie over de ziekte, met informatie over het
hulpaanbod in Drenthe en met informatie
over andere zaken die het Netwerk Dementie Drenthe betreffen. De website www.
dementiedrenthe.nl wordt 21 september
2009 gelanceerd. De Helpdesk is vanaf 21
september 2009 ook telefonisch en per
email bereikbaar. Als u belt of mailt legt u
contact met de samenwerkende dementiezorg in Drenthe. De medewerkers van de
Helpdesk nemen deel in de regionale ZBO’s
en hebben daardoor een directe verbinding
met het Netwerk Dementie Drenthe. De
medewerkers van de Helpdesk hebben een
speciale training gevolgd en worden regelmatig voor overleg en verdere scholing
bijeen geroepen.
Verder nog
Er lopen, in samenwerking met het Zorg Innovatie Forum, twee innovatieprojecten. In
Aa en Hunze wordt in het project Participatie en Dementie ervaring opgedaan met
beeldcommunicatie (PAL4) van thuiswonende patiënten en mantelzorgers met voor
hen belangrijke anderen. In Assen wordt
een project Vallen en Dwalen opgezet met
gebruik van domotica; het WZA heeft hierin
een voortrekkersrol.
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