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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, huisartsen, en
zorgaanbieders (ziekenhuizen, GGZ, 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.

Deze Nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken wat betreft:
• Algemene voortgang
• Zorgbegeleiding
• Plan Iris – huisartsen
• Gemeenten en Welzijn
• Helpdesk Dementie Drenthe

Algemene voortgang
Het Netwerk gaat een nieuwe fase in. Op basis van de uitkomsten van de Evaluatie van
ARGO, die dit voorjaar is afgerond, is de richting van het Netwerk opnieuw onder de loep
genomen. Grote en kleine aandachtspunten uit de Evaluatie worden in de activiteiten van
het Netwerk uitgewerkt, om de (organisatie van) zorg verder te verbeteren.
De Participanten Raad heeft in juni jl besloten om – nadat er gewerkt is aan de organisatie
en kwaliteit van zorg – nu ook richting kwantiteit te gaan. Dat wil zeggen: het nastreven
van kwantitatief geformuleerde doelen, en het daartoe uitwisselen van kwantitatieve
gegevens. De stip op de horizon is om regionaal het aantal mensen met (jong-)dementie
vast te stellen, en het beschikbare aantal intramurale plaatsen en extramurale zorguren op
kwalitatief goede en kostenefficiënte wijze in te zetten.
Mede daarom is besloten om te gaan werken met het systeem Gino (zie hierna, onder
ZBO). Er wordt verwacht dat Gino niet alleen een kwaliteitsverbetering zal betekenen, maar
ook meer kwantitatieve managementinformatie zal opleveren.
Achmea financiert het Netwerk niet meer, daarom hebben de Participanten met grote
meerderheid besloten om zelf de komende drie jaar een financiële bijdrage te leveren (via
een verdeelsleutel), zodat de werkzaamheden van het Netwerk doorgang kunnen vinden,
zoals beschreven in het Regionaal Actieplan 2012-2015-2018. In 2015 zal een tussenevaluatie plaatsvinden.
Werkwijze
Om deze richting in te gaan worden de Regionale Stuurgroepen meer aangesproken op
hun verantwoordelijkheid. Het Stichtingsbestuur heeft voor alle vier Stuurgroepen een
Taakopdracht geformuleerd. De eerste opdracht is om, in een vaststaand format van een
Jaarplan 2013, doelstellingen en acties SMART te formuleren in Werkpakketten.
De Welzijnsorganisaties worden gaandeweg betrokken bij het Netwerk en uitgenodigd in
de Stuurgroepen, zodat de regionale ketenzorg dementie verlengd wordt. Dat is nodig in
verband met 1. de grote groei van het aantal mensen met dementie en dus van de noodzakelijke opvang daarvan in de Welzijnssector, en 2. de transitie van de financiering vanuit
de AWBZ naar de Wmo.

Helpdesk Dementie Drenthe
De website www.dementiedrenthe.nl is onder constructie; in overleg met de websitebouwer proberen we de zoekfunctie te
verbeteren.
Het onderzoek naar deelname aan social
media, om de vindbaarheid van het
Netwerk en de Helpdesk verder te verbeteren, is naar 2013 verschoven. De Redactie
Raad wil het nut en de noodzaak van het
gebruik van social media eerst goed doordenken, voordat daarmee begonnen wordt.
De halfjaarlijkse bijeenkomst van de
Helpdeskmedewerkers wordt gekoppeld
aan de vergadering van de Redactie Raad.
De Helpdesk is het voorportaal van het
Netwerk en staat daarom ook dicht bij de
informatiefunctie van het Netwerk. We
denken op deze manier efficiënter en beter
te kunnen gaan werken.
Bij het secretariaat van het Netwerk zijn
Helpdeskkaartjes te bestellen. secretariaat@dementiedrenthe.nl

Landelijk
Door de val van het kabinet is de transitie
van AWBZ naar Wmo opgeschoven naar
2014.
De financiering van casemanagement (=
zorgbegeleiding, deze twee termen dekken
dezelfde lading en kunnen beide gebruikt
worden) is daardoor ook nog steeds onduidelijk. VWS heeft half september toegelicht
dat de middelen in de beleidsregel Ketenzorg Dementie uitgebreid worden van 10
miljoen naar 15,5 miljoen. In een gesprek
met Achmea bleek dat daardoor extra middelen zullen kunnen worden ingezet voor
Zorgbegeleiding, zowel in 2012 als in 2013.
De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ)
toont bovendien interesse in de Netwerken
Dementie. Er zijn vragenlijsten uitgezet en
er worden – ter illustratie en verdieping
van de antwoorden - bezoeken gebracht
aan 12 regio’s, waaronder Drenthe. Dit jaar
is het oriënterend en informatiezoekend,
vanaf volgend jaar zal de IGZ ook gaan
‘handhaven’. De IGZ richt zich op minimale
criteria en begrijpt goed dat Netwerken
in verschillende fasen van ontwikkeling
zijn. Het Netwerk Dementie Drenthe streeft
naar implementatie van de Zorg Standaard
Dementie; daarin staan optimale prestatieindicatoren genoemd.

Zorgbegeleiding
De voorzitters van de ZBO’s brengen een
bezoek aan de ZBO’s van hun collega’s.
Op deze manier nemen zij een kijkje in
de keuken en kunnen zij elkaar feed-back
geven.
Het ZBO in Drenthe Noord heeft afscheid
genomen van Hilda Keizer en de nieuwe
voorzitter is Claris Bakker. Zij is werkzaam
als zorgbegeleider bij Thuiszorg Diensten
Centrale (TDC) in regio ZuidOost Drenthe.
Scholing ZBO
In alle vijf ZBO-teams wordt in 2012 vier
keer een nascholing aangeboden. De eerste nascholing ging over juridische zaken.
De tweede bijeenkomst zorgbegeleiding en
professionele grenzen werd in het voorjaar
gegeven. Het onderwerp persoonlijke grenzen van de zorgbegeleider staat gepland in
oktober. Deze laatste twee bijeenkomsten
geven de Zorgbegeleiders meer inzicht in
elkaars (en eigen) kracht en ook in de minder sterke kanten. Zorgbegeleiders leren
elkaar zo beter kennen en weten steeds
beter waar hun eigen grenzen liggen en
waarvoor ze bij elkaar te rade kunnen
gaan. De bijeenkomsten in november
worden ingevuld door uitleg en gebruikersinstructie over het zorgregiesysteem GINO.
Volgend jaar staat dan eerst het onderwerp
Ouderenmishandeling op het programma.
Zorgbegeleiders kunnen zelf nog onderwerpen voor de scholing in 2013 aandragen.
Bij netwerk@dementiedrenthe.nl

Gino
De Participanten Raad heeft 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.
In Friesland, waar al ruim een jaar met het
systeem wordt gewerkt, zijn Casemanagers/
Zorgbegeleiders erg tevreden over het
systeem. Het betekent een verbetering van
kwaliteit van zorg en brengt veel gebruiksgemak met zich mee. Een demonstratie en
een gebruikersinstructie in de ZBO-teams
staat gepland voor dit najaar. Het streven
is om per 1 januari 2013 daadwerkelijk met
het systeem te gaan werken.
CIZ
Op basis van opmerkingen die door
Zorgbegeleiders werden gemaakt tijdens
het Debat over Diagnostiek Dementie in
Drenthe op 3 april jl is er een brief opgesteld en verstuurd naar het CIZ, waarin de
knelpunten zijn benoemd. Naar aanleiding
daarvan hebben gesprekken plaats gevonden tussen het Netwerk en het CIZ en heeft
het CIZ aangeboden om eind oktober een
informatiemiddag te organiseren voor een
delegatie van Zorgbegeleiders. Daarin zal
de werkwijze van het CIZ nog eens worden
uitgelegd en is ruimte voor vragen en
opmerkingen.

Plan Iris - Huisartsen
Het Netwerk heeft Progez gevraagd om
een doorstart te maken met de uitrol van
Plan Iris onder Huisartspraktijken. Bij de
deelnemende Huisartspraktijken slaat de
werkwijze erg goed aan (zie ook Evaluatierapport ARGO!); het is een mogelijkheid om
aan ‘casefinding’ te doen en om de opvang
van de patiënt in de eerste fase van de
dementie goed te regelen, met korte lijnen
naar Zorgbegeleiding. De deelnemende
huisartspraktijken geven aan dat ze door
te werken met plan Iris en daarmee met
de doelgroep dementie, nu ook meer oog
hebben gekregen voor de bredere doelgroep ‘kwetsbare ouderen’.
In november is er weer een scholing voor
de deelnemende huisartspraktijken. Daarin
zal aan de orde komen: de vernieuwde
NHG-standaard dementie (juni 2012), de
scholingsmap en de werkwijze volgend
jaar.
Met Achmea wordt doorgepraat over financiering; de financiering van huisartsen en
de mogelijkheid die de module kwetsbare
ouderen biedt komt daarbij ook aan de
orde.

Gemeenten en Welzijn
In het Regionaal Actieplan 2012-2015-2018
wordt beschreven dat de aandacht de
komende jaren extra gericht zal zijn op de
gemeenten en de Welzijn. Zoals gezegd is
dat nodig in verband met de grote groei
van het aantal mensen met dementie en
door de veranderingen in financieringsstromen.
Het Netwerk is in gesprek met de gemeenten, om samen te zoeken naar gemeentelijke lokale oplossingen voor de problemen
die eraan komen. De Stuurgroepen zullen
regionaal proberen een aanbod te formuleren naar iedere gemeente, rekening
houdend met de opvangmogelijkheden
die er al wel zijn en met de witte vlekken. Uitgangspunt is efficiëntie en ‘couleur
locale’. De gemeenten wordt gevraagd om
op ambtelijk niveau deel te nemen in de
Stuurgroepen om daarin mee te denken.
Publiciteit
Kunnen burgers informatie vinden over
dementie in gemeentelijke publiciteit? Het
onderzoeksrapport van Jannes Hofsteenge
dat hierover is verschenen (en op de website staat), is nog eens aangepast, naar
aanleiding van correcties die we binnen
kregen. De gemeenten hebben dit rapport en de bijgestelde versie gekregen en
daarbij ook een hernieuwde tekst voor op
de gemeentelijke website.
De Stuurgroepen gaan zich buigen over het
actualiseren van de Zorgwijzers Dementie
(ook bedoeld voor huisartspraktijken) en
de Respijtwijzers en Mantelzorgondersteuningswijzers.
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