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De Participanten Raad heeft op 22 april jl gesproken over de meerwaarde van het
Netwerk, voor cliënten in de eerste plaats, maar ook voor de organisaties. De vergadering was hierover unaniem positief. In het verlengde daarvan is een bestuursvoorstel
aangenomen over het voortzetten van de contributieregeling voor nog eens drie jaar
(2016 t/m 2018), zodat de continuïteit van het netwerk gewaarborgd is en we de kern
van het netwerk, nl deskundigheid wb dementiezorg, overeind kunnen houden. Het
netwerk, het samenwerkingsverband, wil de ontwikkelingen in de zorg blijven volgen
en de meerwaarde van het netwerk zo goed mogelijk vlechten in de huidige ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen daarom uiteraard de meerjarenafspraak over de
financiën ter discussie stellen. Ook het Jaarplan 2015 is aangenomen. In dit Jaarplan
worden de kernactiviteiten (werkpakketten) van het Netwerk gelegd langs de benoemde
speerpunten: 1. Samenhang, 2. Kwaliteit van zorg en 3. Vindbaarheid van dementiezorg.
Hieronder vindt u daarvan een afbeelding.
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werkpakket 1
Samenbrengen en faciliteren van

Zorgbegeleiding Dementie

Het samenbrengen en faciliteren van
Zorgbegeleiding dementie is en blijft
de kernactiviteit van het Netwerk
(Werkpakket 1).
Werkpakket 2 ziet u hier niet afgebeeld, dit
houdt zich bezig met het verzamelen van
cijfermateriaal, dat nodig is om beleid vorm
te kunnen geven.
Werkpakket 3 gaat over de toeleiding vanuit
huisartspraktijken en andere zorgverleners
naar Zorgbegeleiding dementie. De HZD
(HuisarstenZorg Drenthe) presenteerde op
de Participanten Raad de eerste resultaten
van het pilotproject Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Voor het Netwerk is het van
groot belang om deze ontwikkeling goed te
volgen.
Werkpakket 4 houdt zich bezig met de
toeleiding vanuit gemeenten en welzijn naar
Zorgbegeleiding.
Werkpakket 5 tenslotte zorgt voor actuele
informatie over dementiezorg in Drenthe
en voor een rechtsreeks aanmeldpunt voor
Zorgbegeleiding dementie. Hieronder vindt
u informatie over de stand van zaken wb
deze Werkpakketten.

Stand van zaken activiteiten
1.Zorgbegeleiding (ZBO)
Scholing ZBO
Iedere jaar worden drie scholingen georganiseerd voor de Zorgbegeleiders dementie.
Dit voorjaar is in samenwerking met het
Palliatief Netwerk een scholing georganiseerd over palliatieve zorg bij dementie.
In de zomer wordt een MDO introductie/
instructie gehouden door de regionale
MDDT’s (Multi Disciplinaire Dementie
Teams, zie verderop). En dit najaar staat
het onderwerp Veiligheid in en om het huis
op het programma.
Palliatieve zorg
De samenwerking tussen de beide netwerken (palliatief en dementie) begint vorm te

krijgen. Het palliatief netwerk heeft inmiddels scholing verzorgd voor en in de ZBO’s.
Het dementienetwerk verzorgt dit jaar als
tegenprestatie een scholing aan de medewerkers van het palliatief netwerk over
dementiezorg in de laatste fase. Dementiezorg is niet (altijd) gelijk aan palliatieve
zorg. Immers: de insteek bij dementiezorg
is om mogelijkheden te blijven benutten ipv onderweg te zijn naar het einde.
Een dementieproces kan bovendien ook
zomaar 15 jaar vergen, vanaf het begin tot
aan de palliatieve fase. Maar het is wel van
belang om op tijd met een dementiepatiënt
in gesprek te gaan over hoe de patiënt zijn
leven, ook in de laatste fase, wil inrichten.
Het feit dat dementiepatiënten vaak wisselend zijn in hun wensen is daarbij een sterk

complicerende factor.
Op dit moment is er opnieuw een subsidievoorstel in de maak, vanuit het palliatief
netwerk, waarin ook dementiezorg een
plaats heeft.
MDO door MDDT
In het ZBO wordt 1. de zorg afgestemd,
waarbij gebruik gemaakt wordt van en
gezamenlijk digitaal systeem, nl Gino Caseboek, zodat overlegd kan worden wie de
regie heeft in de zorg; uiteraard wordt het
cliëntsysteem daarin betrokken. Er wordt
ook 2. casuïstiek besproken met collega’s,
waarbij tips uitgewisseld worden en gebruik gemaakt wordt van elkaars deskundigheid. Tenslotte wordt er 3. informatie
uitgewisseld over veranderingen in zorg-

aanbod, in regelgeving, e.d. Wijkverpleegkundigen vanuit thuiszorgorganisaties,
hebben tot nu toe niet de beschikking over
een MDO, maar hebben dat wel nodig als
ze zorgbegeleider dementie zijn (zie ook de
eisen in de Zorg Standaard Dementie). Het
gaat om situaties waar de ZB’ers onderling
niet uit komen tijdens de casuïstiekbespreking. Meer mensen met dementie blijven
langer thuis wonen, door het veranderend
overheidsbeleid. De behoefte om complexe
cliëntsituaties met andere disciplines,
zoals SOG en psycholoog te bespreken
neemt daardoor toe. Om de kwaliteit van
Zorgbegeleiding te verhogen is daarom
besloten om voor iedere regio een MDDT
(Multi Disciplinair Dementie Team) samen
te stellen die met de regionale Zorgbegeleiders een MDO (Multi Disciplinair Overleg)
kunnen houden. Een MDDT bestaat uit een
arts, een psycholoog en de ZBO-voorzitter.
Als een patiënt al besproken wordt in een
MDO van bijv de achterliggende organisatie van de Zorgbegeleider, dan wordt
deze patiënt niet ook nog eens besproken
door het MDDT van het Netwerk. Zorgbegeleiders weten zelf wie ze het liefst in het
regionaal MDDT willen, daarom worden
mensen persoonlijk daarvoor benaderd.
In de zomer zal (tijdens scholing nr 2) een
kennismaking en scholing zijn: hoe breng
je een cliënt in, welke vragen stel je e.d.
Dit jaar zal er dan nog 2 x een ‘oefen MDO’
worden gehouden voor alle Zorgbegeleiders. De MDO’s komen in de plaats van de
ZBO’s. Dat betekent dat het totaal aantal
bijeenkomsten voor de Zorgbegeleiders
niet toeneemt. We willen dit jaar proberen
hoe dit bevalt, en gaandeweg inhoud en
werkwijze zo nodig bijstellen. De inzet van
de MDDT’s wordt gefinancierd vanuit het
Netwerk.
Methodisch werken
Het Windesheimproject Methodisch
Werken bij dementie is afgerond met een
prachtig blauw boekje. Het document kunt
u binnenkort op de nieuwe website vinden.
De Zorgbegeleiders willen dit project graag
voortzetten. De ZBO-voorzitters gaan daarom samen met de coördinator aan de slag
met een Implementatieplan, zodat de ontwikkelde tools ook daadwerkelijk gebruikt
kunnen gaan worden en het blauwe boekje
als leidraad van Zorgbegeleiding Dementie
in Drenthe kan gaan fungeren.
Gino Caseboek
Naast de rapportage van TDC is er nu ook
een rapportage van de ervaringen met
Gino, door Carepool. De koppeling van
Gino met andere systemen is het grootste
gemis. Bovendien ontstaan er om ons heen
ontwikkelingen, waarin andere systemen
worden gebruikt (bijv van de HZD). Zoals
gezegd wil het Netwerk meebewegen met
ontwikkelingen en dat geldt ook hiervoor.
In de Participanten Raad is afgesproken dat
het van belang is om wel het Gino systeem
te blijven vullen met NAW gegevens van
cliënten, zodat de afstemming van zorg in

de ZBO’s niet in gevaar komt. Het Netwerk
blijft inmiddels de ontwikkelingen volgen;
in oktober zal in de Participanten Raad dan
opnieuw gesproken over het al dan niet
verlengen van het contract met Gino.

2.Kwantitatieve uitwisseling
gegevens

Kwantitatieve gegevens zijn nodig om goed
beleid te kunnen uitstippelen. Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de
cijfers vanuit Gino en voor Achmea (verantwoording Zorgbegeleidingsgelden) en naar
het naast elkaar zetten van Zorgbegeleiders
per gemeente, S1 wijkverpleegkundigen en
sociale wijkteams. Soms is een Zorgbegeleider ook S1 wijkverpleegkundige, of is een
Zorgbegeleider betrokken bij een sociaal
wijkteam, of bij een huisartspraktijk. Vaak is
dat ook niet zo, maar worden die rollen uitgevoerd door anderen. Het is belangrijk om
van elkaar te weten, zodat we elkaar kennen
en elkaar kunnen vinden.

3.Toeleiding vanuit Huisartspraktijken en andere zorgverleners

Het Netwerk heeft nauwe connecties met
de HZD; zoals gezegd heeft de HZD in
april een presentatie gehouden over de
eerste resultaten van hun Zorgprogramma
Kwetsbare Ouderen. De huisartsen hebben
en houden een spilfunctie in de zorg,
voor kwetsbare ouderen en dus ook voor
dementie. De HZD rolt het Zorgprogramma verder uit over Drenthe. Daarnaast is
ook het project Samen Oud met een uitrol
over Drenthe bezig. De twee programma’s
bijten elkaar niet, en zoeken elkaar op voor
samenwerking. Heel kort gezegd gaat het
in beide programma’s om het screenen
van het patiëntenbestand op kwetsbaarheid, het maken van een zorgplan, en de
uitvoering daarvan o.a. door gebruik te
maken van een MDO. Ook hier geldt dat het
Netwerk wil aansluiten bij en meebewegen
met deze ontwikkeling. Dat betekent dat
als een patiënt al besproken wordt in een
MDO van de huisarts, deze patiënt niet ook
nog eens besproken dient te worden door
het MDDT van het Netwerk.

4.Toeleiding vanuit Gemeenten en Welzijn Provinciaal

Er zijn nieuwe taken naar de gemeente
gegaan en we zien dat gemeenten deze
taken op verschillende wijze uitvoeren. Het
Netwerk wil de dementiezorg op gemeentelijk- en op wijk-niveau zo goed mogelijk
gegarandeerd zien. De kartrekkers hebben
daarom een gezamenlijke boodschap
geformuleerd over wat het Netwerk van
belang vindt en kan betekenen in de dementiezorg. Nu worden namen en adressen
opgezocht van S1 wijkverpleegkundigen,
sociale wijkteams, gemeenteambtenaren
e.d., zodat deze flyer zowel vanuit de ZBO’s
(uitvoerend niveau) als vanuit de stuur-

groepenkan worden verspreid. In december
2014 is er in het portefeuillehoudersoverleg van wethouders een presentatie
gehouden. Ook daar is de inhoud van de
flyer over het voetlicht gebracht. Vanuit het
portefeuillehoudersoverleg heeft Erik Giethoorn, wethouder van Hoogeveen, zitting
genomen in het stichtingsbestuur.
Zorgschool
In Hoogeveen is door stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) in samenwerking
met de Zorgschool in januari 2015 een
scholing georganiseerd over ‘oud worden met geestelijke achteruitgang’. Deze
scholing was bedoeld voor mantelzorgers
en patiënten en vrijwilligers. Er kwamen
70 belangstellenden op af. De scholing is
wisselend ontvangen; na de pauze voldeed
het beter aan de verwachtingen dan ervoor.
Uit de evaluatie bleek dat er meer behoefte
is aan informatie. Op 27 mei, aansluitend
op de opening van de nieuwe dementheek
en ontmoetingscentrum Hoogeveen, wordt
daarom een workshopcarroussel georganiseerd. Meer info bij Mariëlle Vogelzang:
m.vogelzang@vrijwilligershoogeveen.nl
Dementheek & Ontmoetingscentrum
Hoogeveen Op woensdagochtend 27 mei
wordt de nieuwe Dementheek & Ontmoetingscentrum Hoogeveen geopend door de
wethouder van Hoogeveen: Erik Giethoorn,
in het Toon Hermanshuis, Hoofdstraat 1,
Hoogeveen. Welkom!
Meer informatie bij Madeleine van der
Vlist: M.vdVlist@swwh.nl
Denktank 60+ Noord
Eind mei zal de coördinator informatie geven aan leden van de Denktank 60+ Noord.
Het gaat dan om de verbinding tussen
professional en vrijwilliger/mantelzorger
en nieuwe ontwikkelingen nu ook dementerenden langer thuis blijven wonen en de
gevolgen voor de buurt/wijk.

5.Informatievoorziening
Website
De vernieuwing van de website is in volle
gang. Allereerst is er door de werkgroep
een kort programma van eisen geformuleerd, en hebben twee webbouwers op
basis daarvan een offerte uitgebracht. Na
een gesprek tussen RedactieRaadleden,
coördinator en webbouwers is de keuze
gevallen op Mathijs Blok. Hij is vervolgens
voortvarend aan de slag gegaan. We verwachten dat de vernieuwde website www.
dementiedrenthe.nl nog voor de zomer
online gezet kan worden.
Helpdeskkaartjes
De tekst van de Helpdeskkaartjes is door
de werkgroep bijgesteld, door de afdeling
communicatie nog bijgewerkt, en door de
drukker gedrukt. De Helpdeskkaartjes zijn
bestemd voor hulpvragers. U kunt ze weer
volop bestellen bij ons secretariaat:
secretariaat@dementiedrenthe.nl.

Flyers
De flyers, bedoeld voor doorverwijzers,
zoals sociale wijkteams van gemeenten, S1
wijkverpleegkundigen e.d., kunt u ook bestellen bij secretariaat@dementiedrenthe.nl
Wereld Alzheimer Dag
Dit jaar zullen de Alzheimer Café’s extra
aandacht schenken aan Wereld Alzheimer
Dag. De activiteiten zullen variëren van
muziek, theater, cabaret, een zorgmarkt
etc etc. Voor meer info over welke activiteit
er in het Alzheimer Café bij u in de buurt
is, kunt u contact opnemen met Alzheimer
Drenthe: drenthe@alzheimer-nederland.nl

Ander nieuws
Noord Nederland
De voorzitters en coördinatoren van de
netwerken in Friesland, Groningen en
Drenthe hebben besloten om regelmatiger
met elkaar contact te hebben. In januari was
een eerste afspraak. Het blijkt erg nuttig
om elkaar op de hoogte te brengen van de
stand van zaken, de financiering e.d. In juni
staat een volgende afspraak gepland NPO II
en ZIF – symposium en regiotafel Drenthe

Op 19 december was er een symposium
voor de noordelijke provincies in het
MCL Leeuwarden. Daar werden projecten
gepresenteerd die door het NPO II (Nationaal Programma Ouderenzorg II) worden
geïmplementeerd. Op 11 mei organiseerde
het ZIF (Het Zorg Innovatie Forum Noord
Nederland) weer een zg regiotafel; er werd
gesproken over het project Samen Oud.
Het is de wens van het netwerk om op de
hoogte te blijven van c.q. te participeren
in verschillende onderzoeken en projecten
omtrent dementiezorg. We proberen hierin
verbondenheid te zoeken om dementiezorg
goed te kunnen doen aansluiten op de
ontwikkelingen en te borgen.
Noordelijke Achmea regio
Eind maart is door bestuurders van drie
Achmea netwerken een gesprek gevoerd
met Achmea medewerkers over de financiering van de coördinatie van netwerken.
Daar werd de vraag geformuleerd aan de
ketenregisseurs om een advies daarover te
schrijven voor Achmea en zorgaanbieders.
Het advies is inmiddels opgesteld en verstuurd aan Achmea en aan zorgaanbieders;
het wordt meegenomen in de gesprekken
over de inkoop van 2016.

Landelijk
Het netwerk Friesland (Tinz) heeft samen
met Drenthe het initiatief genomen om met
andere ketenregisseurs van netwerken te
komen tot een landelijk advies aangaande financiering van casemanagement
dementie en de coördinatie van netwerken
aan VWS, Alzheimer Nederland en het
Landelijk Netwerk Dementie. Op 1 juni is er
een bijeenkomst van het Landelijk Netwerk
Dementie, waar dit ook op het programma
staat.
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