Jaarplan 2022

gemeenschapszin
Speerpunt = Samenhang
Participanten Raad
• bestuurlijk draagvlak, vaststellen
beleid
• 2 x per jaar: 20 april en 19 oktober

Zorgzaamheid
Speerpunt = Kwaliteit

Regionale BeleidCirkels in 2022:
• implementatie Zorgstandaard,
onderwerpen:
Zuid Mid West: ACP, 2020-2023
Migranten en dementie
Noord:
respijt
Stichtingsbestuur + Alzheimer Drenthe
- dagbesteding
• 4 x per jaar: 16 febr, 15 juni, 7 sept, 14
- logeren
dec
Zuid Oost: zelfzorg
- (onder)voeding
Regionale BeleidCirkels dementie
- mondzorg
• Zuid Mid West: Hoogeveen
Drenthe
breed: Jonge mensen met
7 februari
dementie
18 april
• Richtlijn Groepsopvang:
29 augustus
o intercollegiale leer-werkbezoeken
5 december
obv checklist, najaar 2021, vervolg
• Zuid Oost: Emmen
2022
8 februari
o leer-werkbijeenkomst
19 april
dagvoorzieningen, medewerkers en

zachtheid
Speerpunt = Vindbaarheid
Provinciale werkgroep Vindbaarheid
dementiezorg Drenthe:
• Publiciteit en PR, in 2022 weer aandacht
voor:
o Vernieuwen website
www.dementiedrenthe.nl
o Vernieuwen promotiemateriaal
o Interne Nieuwsflits
o voorlichtingen
o nieuwsbrief in tijden van corona voor
participantenraad
o helpdesk route en manier van aanmelden
clienten voor CMD herzien in 2022 en laten
aansluiten op vernieuwde website
Dementievriendelijke provincie, olv
projectleider Marike Broekema

30 augustus
6 December
• Noord: Assen,
17 februari
21 april
1 September
8 December
Oog voor verbinding tussen de
BeleidCirkels
Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in vijf
CMDO’s:
1. zorgafstemming
2. kennisuitwisseling en
3. casuïstiekbespreking
Verdeling van gemeenten en locaties:
1. Assen, Aa en Hunze, Noordenveld,
Tynaarlo
2. Emmen, Borger Odoorn
3. Coevorden
4. Hoogeveen, Midden Drenthe
5. Meppel, Westerveld, de Wolden
CMDO’s komen maandelijks bijeen:
• Daarvan 4 x per jaar samen met een
Regionaal MDDT (Multi Disciplinair
Dementie Team) met arts en
psycholoog voor anonieme complexe
casuïstiek-bespreking

•

•

vrijwilligers per regio
voorjaar/zomer 2022
per kwartaal wachtlijsten aanleveren
plus CMD/ FTE en aantal clienten
secretariaat@dementiedrenthe.nl tav
Anja Ottens. Deze worden aangeleverd
bij de NZa en geplaatst op eigen website
Wonen en dementie, anno 2022

Cliëntgerichte kwaliteitscirkels in de vijf
CMDO’s en maandelijks overleg CMD van
voorzitters + coördinator in de provinciale
Werkgroep Kwaliteit CMD
In 2022 extra aandacht voor:
• De uitoefening van het vak CMD, vanuit
het “model Kitwood” als basis in
persoongerichte zorg (ZSD)
• Positionering CMD in relatie tot sociale
teams gemeenten en (kernteams) HA
praktijken
• VipLive, gebruik
• ACP samenwerking
• Wet Zorg en Dwang, beleid en
richtlijnen voor het extramurale veld
Werkgroep jonge mensen met een
dementie:
• Projectleider Annewijke v Keulen
vervolgen in 2022

•
•

•
•

Deelname provinciaal uitvoeringsplan, met
als doel in 2022 een dementievriendelijke
provincie
Ondersteuning gemeenten tot
dementievriendelijke gemeente:
inzet cmd op gemeenteniveau vanuit plan
NDD. Samenwerking en korte lijnen in samen
zorgen voor mensen met dementie
Ondersteuning voorlichtingen
Organisatie jaarlijkse Inspiratie Netwerkdag
rond 21 september 2022

Indiceren/samenwerken WMO en CMD:
Is actueel in Hoogeveen en Assen, gestart in
Meppel, Emmen, Coevorden(2022 start)
CMD een sleutelrol te laten vervullen, door
expertise van de CMD over te nemen bij
aanvragen WMO voor dagbesteding
Projecten waar NDD aan deelneemt/input
levert:
- VRbeelding, Citizen Science voor
gezondheid en zorg, aanvraag bij
Zon MW door lectoraten Franka
Bakker en Simone de Bruin van
Windesheim
- NWO-aanvraag ENABLE-DEM
(‘enabling people with dementia’)
Learning communities waarin
diverse partners uit de

•

-

Daarvan 3 x per jaar, een uitgebreid
CMDO met participanten

Daarnaast worden nascholingen CMD
aangeboden: 3 x op 3 locaties. In 2022
ihkv de uitoefening van het vak CMD:
1. Migranten en dementie
2. Diagnostiek en meetinstrumenten
3. Voeding en medicatie bij dementie
Jaarlijks gezamenlijk voor nieuwe
collega’s CMD en VP palliatief scholing
ACP gespreksvoering

•

Expertteam jong dementie
4 x per jaar
- Werkgroep/kennisteam
dementie op jonge leeftijd,
10 x per jaar
- Bestuurlijk overleg,
deelnemende organisaties,
jong dementie borgen tijdens
BC en participantenraad
Leergemeenschap dementie op Jonge
leeftijd Noord Nederland ism
dementienetwerken Friesland en
Groningen, het Alzheimer Centrum
Groningen en het Kenniscentrum
dementie op jonge leeftijd, 2 jaarlijks
congres organiseren, jaarlijks
bijeenkomst op actueel onderwerp

-

-

-

dementiezorg samenwerken aan
een leefomgeving die een goed
leven met dementie ondersteunt
Alliantie project provincie
Drenthe, sociale agenda, inclusie
BOKD, NDD, welzijn mensenwerk,
Alzheimer afd Drenthe,
Odensehuizen
Een gedeelde visie
handelingsverlegenheid bij
inwoners van Drenthe
theatervoorstelling Drenthe door
Loods 13
meedoen in de samenleving voor
jonge mensen met een dementie
die intramuraal wonen en
extramuraal werken/dag invulling
hebben. Noorderboog/de
Reestlandhoeve/NDD
InterGAIN, Hanze hogeschool
Groningen, ZonMW
interprofessionele aanpak van
(risico) op ondervoeding en
sarcopenie bij thuiswonende
ouderen

Landelijk meewerken aan
• Dementie Netwerk Nederland (DNN)
- Nationale dementiestrategie
2021-2030, steun op maat bij
leven met dementie

-

Professionaliseren en uitbouwen
van het landelijk netwerk
dementie (DNN)
• Implementatie, aanbevelingen
Zorgstandaard dementie 2020
• Register dementie, Nivel factsheets en DvE
https://www.nivel.nl/nl/project/registerdementiezorg-en-ondersteuning-actualisatieobv-data-2018-2019
•
•

Netwerkindicatoren Vilans
Dementiemonitor Alzheimer NL

