Jaarverslag 2018

Gemeenschapszin

Speerpunt Samenhang
Participanten Raad
• Nieuwe Participanten:
o Toegetreden: Verzorgd wonen in Exloo, Fledderushoeve, Gasthoeve de Olde Hof, Allerzorg,
Turfhuus, Saar aan Huis, Senas, Odensehuis Assen
o Gesprekken met Welzijnsgroep Tinten, Dagelijks Leven, Lelie Zorggroep.
o Gesprekken met gemeenten: Noordenveld, Meppel, Westerveld, Coevorden, Midden
Drenthe, Borger Odoorn, de Wolden, Coevorden
• Participantenraad in april en oktober: inhoudelijke discussies over Meerjarenplan
Stichtingsbestuur + Alzheimer Drenthe
• Vergaderingen in maart, juni, september en december en voorafgaand aan Participantenraad in
april en oktober
• Nieuwe bestuursleden: Jaap te Velde (HZD), Joop Brink (wethouder Coevorden) en Erwin Duits
(Noorderboog)
• Co-coördinatie: Mariëlle de Jonge neemt sinds de zomer van 2018 coördinatie-taken voor haar
rekening.
• Financiën:
o Nieuwe penningmeester: Frank van der Linden
o Facturen 2018 in het najaar verstuurd
o voorstel bekostiging – door commissie olv penningmeester
• Privacyverklaring vastgesteld
• Meerjarenplan 2019-2020-2021, werkdocument,
o Gesprekken in stichtingsbestuur en ParticipantenRaad
o Definitief concept vastgesteld in juni 2018
• Overleg met Zilveren Kruis
• Drents Zorglandschap:
o Dementievriendelijk Drenthe Convenant - 27 september 2018
o Werkgroep ouderenzorg – 22 november 2018 Alliantie Ouderenzorg
• Jaarplan 2019 vastgesteld – december 2018
• Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2019 voorbereiding
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Zorgzaamheid

Speerpunt Kwaliteit
Regionale BeleidsCirkels Dementie:
• Onderwerp Groepsopvang Dementie Drenthe – doel is Richtlijn Drenthe, analoog aan proces
Zorgstandaard Casemanagement Dementie Drenthe, inhoudelijke discussies – 4e definitieve
versie vastgesteld in stichtingsbestuur – december 2018
• Bespreking peiling 1 januari 2018 in relatie tot Zorgstandaard CMD Drenthe = toetsing
Zorgstandaard Casemanagement Dementie Drenthe. Nieuwe peiling per 1 juli 2018 niet uitgezet
ivm HHM onderzoek CMD wachtlijsten
• Emmen: overleggen met gemeente, Toegang, hoofdaannemers en zorgaanbieders Emmen over
aantallen indicaties en beschikkingen BG-G. Mogelijk als pilot en uitrol naar andere gemeenten.
Voorbereiding met één van de hoofdaannemers en de voorzitter van de BeleidsCirkel Zuid Oost
• Meerjarenplan, werkdocument, besproken in BeleidsCirkels, ivm agendapunten voor 2019
• Administratieve zaken ism secretariaten: Deelnemerslijsten, en data 2019
Casemanagement dementie en ZBO:
• Peiling januari 2018 – overzichten
• eGPO gestopt – in overleg met HZD training Calculus VIPLive georganiseerd voor CMD
• brief MDDT met uitslag evaluatie, en uitnodiging onderling overleg juni 2018 - puntjes op de i
vastgesteld – via mail gecommuniceerd
o MDDT Emmen – in 2’en splitsen (2x 1 uur)
• brief HA-praktijken, wb inzet CMD, via Nieuwsbrief HZD
• Nascholingen 2018 obv uitvraag bij CMD:
o Pijn en Voeding – positieve reacties
o motiverende gespreksvoering – positieve reacties
o onderprikkeling – door ziekte 2 ipv 3 keer – minder positieve reacties
• Andere onderwerpen in ZBO’s: Wmo-consulenten, Roodkapje UMCG, mantelzorg Vitaal, Hospital
@ Home, uitleg modellen CMD
• ZBO-voorzitters:
o Afscheid Henk Pomper ZBO Hoogeveen
o Joop Slomp (vz ZBO Hoogeveen) neemt waar voor Emmen ivm vertrek Alice Veenhuizen
o Marjan Hoogeveen nieuwe baan,, stopt per 1 januari 2019
o Karin Duiven (Emmen) en Karin Schoonewille (Meppel), nieuw, start per 1 januari 2019,
met coaching van Windesheim
• ZBO-voorzitters overleg over alle lopende zaken
• Vacatures secretariaten ZBO’s Assen en Meppel per 1 januari 2019– verantwoordelijkheid bij
leden BeleidsCirkels. Secretariaat Emmen opgelost door Treant, per 1 januari 2019
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Dementie op Jonge Leeftijd:
• Dementienetwerken Friesland en Groningen en Drenthe coördinatie-rol voor Leergemeenschap:
o Evaluatie symposium Leergemeenschap Noord NL, dd 21 nov 2017
o Vervolg door samenstellen Consortium en bijeenkomst
o Inventarisaties stvaza Zorgprogramma JD provincies apart – samengevoegd mbv
Dementiezorg voor Elkaar
o Bijeenkomst 21 november 2018 – werkgroepleden – plan van aanpak
o 21 januari 2019 – consortium voor akkoord
• Website jongdementerend.nl:
o Overdracht van het beheer aan NDD - maart 2018
o overleggen met Alzheimer NL en Kenniscentrum JD – ism dementienetwerk Groningen
o vergelijking van websites over jong dementie doro Jannes Hofsteenge (Alzheimer
Drenthe)
o de website jongdementerend.nl per 1 januari 2019 uit de lucht, met optimaal behoud
van informatie. Nog één jaar automatisch doorlinken naar Kenniscentrum Jong
Dementie. Inhoud veilig gesteld. Gecommuniceerd naar website-makers.
• ZonMW Unicity (= Drentse uitwerking van Leergemeenschap)
o Door Interzorg (penvoerder), Tangenborgh en Noorderboog; projectleider Annewijke van
Keulen, Noorderboog
o Regionale kick off - olv Interzorg, Noorderboog en Tangenborgh
o inspiratiebijeenkomst - olv Noorderboog en Tangenborgh en Interzorg
o Overleggen kengroep smal en breed (met bestuurders), en vooroverleggen – Alzheimer
Drenthe gevraagd mee te doen
o Volmacht van NDD aan INN
o Gebruik maken van bestaande contacten: wb Expertteams (MDDT’s, GGZ), signalering
HZD
Palliatieve Zorg, MAPRO, Markering en Proactieve Zorgplanning:
• Ism palliatief netwerk, dementienetwerk IJsselvecht, Hogescholen Windesheim en Saxion
• Gespreksleidraad klaar
• Implementatie via CMD en HZD
• Mogelijk deelname aan Implementatieplan uism Windesheim en Saxion
Hoogeveen:
• Werkgroep FlexPakket gestopt – afspraken tussen CMD en gemeente gemaakt wb indicering
• Bijeenkomsten Evaluatie Werkgroep FlexPakket en Innovatiewerkgroep – mogelijk vervolg
• Robotje Tessa:
o Uiteindelijk in Drenthe ingezet bij 1 cliëntsysteem
o Deelname Stuurgroep Sociale Robots, afgesloten
o Boekje
• ZlimThuisScan via ZBO uitgezet: is niet opgepakt
• Twee Bijeenkomsten over DOS (Domein Overschrijdend Samenwerken), ism NNCZ, Zorgzaak,
Icare, gemeente – niet gelukt
• Deelname aan overleg ouderen met psychiatrie GGZ, en met Janita Minderhout
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Zachtheid

Speerpunt Vindbaarheid
Werkgroep Vindbaarheid:
• Werkgroep Vindbaarheid 4x per jaar
• Voorlichtingen en deelname aan markten en vrijwilligerscarrousel
o ism Alzheimer Drenthe
o overzicht is beschikbaar
• Website www.dementiedrenthe.nl:
o regelmatig onderhoud
o wegwijzers actualiseren – zomer 2018
o provinciale wegwijzer jong dementie toegevoegd – zomer 2018
o overzicht bezoekers is beschikbaar
• website www.jongdementerend.nl:
o beheer sinds maart 2018
o hier en daar aangepast
o vragen mail en telefoon beantwoord
o per 1 januari 2019 uit de lucht – zie hierboven
• Helpdesk:
o telefoon en mail, in de zijlijn volgen
o overzicht is beschikbaar
o gesprekken GGZ over opvolging van vragen
• Nieuwsflits:
o nieuw format mbv Mailchimp: 1x verstuurd, 2e stopgezet ivm Privacywetgeving
o nieuwe werkwijze proberen in 2019
Dementievriendelijk Drenthe, ism Alzheimer Drenthe:
• gemeente Midden Drenthe:
o presentatie WelWoZo
o gesprek over dementievriendelijk
o uitreiking certificaat gemeente - 14 juli 2018
o uitreiking certificaat Apotheek Westerbork – 2 augustus 2018
• afspraak gemeente de Wolden
• afspraak gedeputeerde
• Overleg gemeente Borger Odoorn
• Portefeuillehoudersoverleg juni 2018
• 27 september 2018 – werkconferentie ondertekening convenant
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Wekelijkse stands in gemeentehuizen
contact met Into d’mentia
22 november – Alliantie Ouderenzorg

Regionale overleggen, zoals bijvoorbeeld:
• Overleg Veilig Thuis ivm scholing dementie medewerkers Veilig Thuis
• Overleggen met Klaasje Voskuil (Alzheimer NL), Gieneke Luinge (GGZ)
• Heidag Alzheimer Drenthe bijgewoond ivm convenant dementievriendelijk
• Health Hub Roden
• Gastles op Drenthe College – op vraag
Landelijke overleggen (zo mogelijk telefonisch):
• Bijeenkomst Regioscan HHM wb wachtlijsten CMD - Zwolle
• Dementie Netwerk Nederland (DNN) –
o maandelijkse vergadering en mailverkeer
o Gesprek over positionering DNN
o coördinatorenraden
• Stuurgroep uitkomstenindicatoren dementiezorg (UID) en Kwaliteit van Leven
• Begeleidingsgroep Samen op weg en Kwaliteit van Leven
• Dementiezorg voor elkaar
o 22 maart presentatie Meerjarenbeleidsplan (vanuit DNN)
o telefonische overleg oa ivm MJP
o Interviews studenten ivm scriptieonderzoeken, over netwerkstructuren
• Deltaplan
o ALV bijgewoond, vanuit DNN
o Jaarevent Deltaplan Dementie 19 november – workshop begeleiding UID
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