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Inleiding
Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe is gestart in 2009 en in 2014 gefuseerd met het Netwerk
Geriatrie Apeldoorn tot het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe, met dien verstande dat het
Netwerk Geriatrie Apeldoorn nu ook op het niveau van Oost-Veluwe opereert. Afgelopen jaren is
een begin gemaakt met de inhoudelijke samenwerking. Het Netwerk Dementie heeft van oudsher
een financiële en organisatorische verbinding met de zorgverzekeraar, alhoewel na de kanteling de
gemeenten zowel op het gebied van dementie als geriatrie een grotere speler in het veld zijn
geworden.
De komende jaren wordt ingezet op het ontwikkelen van een zorgpad kwetsbare ouderen. Hierbij
zullen preventie en goede zorg en ondersteuning op het juiste moment door de juiste partner, naast
de sluitende aanpak op het gebied van dementie en ondersteuning van de mantelzorgers, voor een
groot deel de agenda bepalen.
Het landelijk programma “Dementiezorg voor elkaar” ondersteunt samenwerkende professionals die
de ambitie hebben om de dementiezorg in Nederland te verbeteren. Ieder samenwerkingsverband:
een keten of een regionaal netwerk kan gratis ondersteuning aanvragen. Netwerk
Dementie/Geriatrie Oost Veluwe heeft ondersteuning aangevraagd bij het opstellen van het
Meerjarenplan 2019-2020 en daarbij aangegeven dat beide onderdelen in het plan moeten worden
meegenomen. Hiervoor is juli 2017 een plan van aanpak opgesteld.
dr. Marjolein Veerbeek, wetenschappelijk medewerker ouderen van het Trimbos-instituut, is het
afgelopen jaar onze adviseur geweest. Zij heeft tevens de interviews voor haar rekening genomen.
Wij zijn haar erkentelijk voor haar visie en inzet om via een Meerjarenplan ons Netwerk binnen de
wettelijke kaders door te kunnen ontwikkelen.
1.1 Over het Meerjarenplan 2019-2020
Het Meerjarenplan 2019-2020 dient in beeld te brengen waar het Netwerk Dementie/Geriatrie voor
staat en wat we (gaan) doen om mensen met dementie en/of kwetsbare ouderen en hun naasten zo
goed mogelijk te ondersteunen. Het Meerjarenplan is een ‘programma’. Een stip op de horizon, een
ambitie waar we aan werken met hoofd- en operationele doelen om daar te komen.
Er zijn vanuit de Zorgverzekeraars een aantal aandachtspunten ten aanzien van het onderwerp
dementie meegegeven om aan bod te laten komen in het Meerjarenplan:
− Het antwoord op de volgende vragen:
1) Hoe draagt het Netwerk bij aan de continuïteit van een voor de cliënt duidelijk en
deskundig aanspreekpunt?
2) Hoe is de deskundigheid van de zorgprofessional gewaarborgd?
3) Hoe ontwikkelt het dementienetwerk een regionaal eenduidige wijze van communicatie
naar cliënten, mantelzorgers en verwijzers/huisartsen over de mogelijkheden van
casemanagement dementie?
− Een beschrijving hoe het Netwerk functioneert op de vijf sleutelfactoren die bijdragen aan
goede zorg en waarop Zorgverzekeraars gaan sturen:
1) structuur (juridisch, bestuurlijke betrokkenheid, omvang netwerk)
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2) spelregels (afspraken, mandaat, coördinatie)
3) inhoud (informatiestructuur, casemanagement, cliëntgericht werken)
4) ontwikkeling perspectief (gezamenlijke zorgvisie, deskundigheidsbevordering)
5) financiering.
Volgens het onderzoek ‘Samen op weg’ van de Zorgverzekeraars, hebben de eerste twee
sleutelfactoren invloed op zorgkosten en zorggebruik. In het Meerjarenplan moeten
verbeterpunten/acties op deze sleutelfactoren staan voor de komende twee jaar in geval
deze nu nog niet op orde zijn.
1.2 Leeswijzer
In dit document wordt het Regionaal Meerjarenplan 2019-2020 Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe
verder genoemd: Meerjarenplan.
Om te beginnen staan we stil bij algemene informatie over het Netwerk: de missie, visie en
doelstelling van het Netwerk, de bij dit Netwerk betrokken partners, de structuur van het Netwerk
en het aanbod van het Netwerk (hoofdstuk 2). Vervolgens gaan we in op de huidige situatie van het
Netwerk op een aantal van de hierboven vanuit Zorgverzekeraars genoemde aandachtspunten en
punten die genoemd zijn door cliënten en professionals (hoofdstuk 3). Daarna komen de
speerpunten voor 2019-2020 aan bod met bijbehorende plannen van aanpak (hoofdstuk 4). In
hoofdstuk 5 staat beschreven hoe we onze voortgang op de punten monitoren.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Netwerkpartners vormt het sluitstuk van dit
Meerjarenplan 2019-2020 (hoofdstuk 6).
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Algemene informatie over het Netwerk
2.1

Missie, visie en doelstelling van het Netwerk

De kracht van samenwerken
Missie
De regionale netwerken dementie, geriatrie en palliatieve zorg staan voor optimale1 kwaliteit van
leven op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor alle inwoners van Oost Veluwe, waarbij
patiënten2 zelf de regie voeren en op verzoek hierin worden ondersteund.
Visie
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de netwerkpartners om gecoördineerde
informatie, zorg, begeleiding en ondersteuning aan zowel patiënt als naasten/mantelzorgers te
bieden door de juiste deskundige(n), op het juiste moment en op de gewenste plek.
Uitgangspunten
 De patiëntvraag staat centraal. De nieuwe definitie van gezondheid (Huber, 2014) is leidend en
uitgangspunt voor de in te zetten hulp. ‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het
leven’.
 Hulp wordt proactief ingezet en integraal aangeboden waarbij samenwerking is tussen informele
en formele3 zorg, met aandacht voor vroegsignalering, markering en preventie.
 Het aanbod (welzijn, wonen en zorg) is inzichtelijk, eenvoudig toegankelijk en continuïteit is
gewaarborgd.
 Er wordt transmuraal en multidisciplinair samengewerkt, waarbij efficiënt gebruik wordt
gemaakt van de aanwezige kennis en expertise (bijv. het Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ)
en het Geheugensteunpunt Dementie).
 De netwerken dragen actief bij aan voldoende spreiding, uitwisseling en benutting van kennis.
Daarmee worden de voorwaarden geschapen om de kwaliteit van de zorg blijvend te kunnen
verbeteren.
 De netwerken zijn gericht op het signaleren en aanpakken van knelpunten.
 De zorg wordt gecoördineerd door een centrale hulpverlener.
Ten behoeve van de Zorgverzekeraar dient een Meerjarenplan 2019-2020 voor het
dementienetwerk te worden opgesteld. Omdat ons subnetwerk tevens geriatrie omvat, is ervoor
gekozen de geriatrieonderwerpen in dit plan te benoemen. Dit Meerjarenplan omvat dus het
subnetwerk Dementie/Geriatrie.

1

Optimaal: doeltreffend, doelmatig en klantgericht conform de professionele standaard (state of art) en aansluitend op de
behoefte van de patiënt.
2 Overal waar patiënt staat kan ook burger, cliënt, gast of bewoner worden gelezen. In veel gevallen is ook de naaste onderdeel
van het patiëntsysteem en wordt deze afhankelijk van de wensen van de patiënt betrokken bij alle voorkomende activiteiten.
3
Conform het Rhedens model.
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2.2

Bij het Netwerk betrokken partners

Alzheimer Nederland Afd. Oost-Veluwe, patiënten-belangenorganisatie
Atlant, zorginstelling
Buurtzorg, thuiszorgorganisatie
De Goede Zorg, zorginstelling
De Zorgmensen, zorginstelling
Gelre ziekenhuizen
Gezamenlijke Ouderenbonden Apeldoorn
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGNet, geestelijke gezondheidszorg
Hanzeheerd, zorginstelling
Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland e.o.
Proscoop, eerstelijns verbinding
Stichting Nusantara, zorg, woonzorgcentra
Riwis Zorg & Welzijn, zorginstelling
Stichting de Kap, Steunpunten mantelzorg
Stimenz, maatschappelijke welzijnsorganisatie
Talma Borgh, woon- en zorgcentrum
Viattence, zorginstelling
Vérian, thuiszorgorganisatie
Woonzorg Unie Veluwe, zorginstelling
Zorggroep Apeldoorn e.o., zorginstelling
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De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem ondersteunen en subsidiëren vanuit de Wmo de
Geheugensteunpunten. Apeldoorn ondersteunt ook de Dementievriendelijke samenleving en Epe
doet dit vanaf medio 2018.
Daarnaast zijn er een keur van organisaties die geen lid zijn van het Netwerk maar die lokaal
participeren in de Geheugensteunpunten (GHS):
- GHS Brummen: Stichting Welzijn Brummen, Humanitas, Protestantse Gemeente Eerbeek,
Domus Magnus Klein Engelenburg
- GHS Epe: Stichting Voorziening Ouderen Epe SWO/E, Koppel
- GHS Hattem: Stichting Welzijn Hattem, Stichting voor Mekaar.
2.3

Structuur van het Netwerk

Bestuurlijke structuur
Het Netwerk Dementie/Geriatrie en Palliatieve zorg bestaat uit:
Stakeholders waarin per deelnemende organisatie een vertegenwoordiger van het bestuur
deelneemt. De stakeholdersgroep komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar en stelt voor het
Netwerk Dementie o.a. het Meerjarenplan, het jaarverslag en de begroting vast. De stakeholders
hebben een dagelijks bestuur (DB) van een aantal (minimaal 4) bestuurders samengesteld. Het
dagelijks bestuur heeft mandaat van de bestuurders, zodat beslissingen sneller genomen kunnen
worden en een goede voortgang van de projecten wordt gewaarborgd.
Er kunnen twee subnetwerken worden gedefinieerd, ieder met een eigen netwerkcoördinator:
- Dementie/Geriatrie
- Palliatieve Zorg
Het regioteam bestaat uit vertegenwoordigers die namens hun instelling zitting hebben. Het
regioteam is belast met de dagelijkse gang van zaken en doet de voorbereidende werkzaamheden
voor de stakeholders. De leden van het regioteam hebben mandaat om procesafspraken te maken,
beslissingen te nemen over activiteiten in de dementiezorg en producten en processen beter aan te
laten sluiten op die van andere organisaties. Het regioteam komt 6 x per jaar bij elkaar.
De werkgroepen worden per thema samengesteld uit een afvaardiging vanuit de deelnemende
(zorg)organisaties. De werkgroepen dragen zorg voor de uitvoering van themagerichte onderwerpen
en koppelen hun activiteiten terug aan het regioteam. De werkgroepen werken aan de hand van een
opdracht geformuleerd en vastgesteld door het regioteam.
De ketenregisseur/netwerkcoördinator Dementie/Geriatrie neemt een onafhankelijke positie in.
De ketenregisseur legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en de stakeholders. De taken van
de ketenregisseur zijn:
 Opzetten van een ketenzorg dementie en deze continueren en borgen, zowel op
bestuurlijk/directie als op uitvoerend niveau; het aandragen van bouwstenen en het
regelmatig rapporteren over de voortgang en knelpunten.
 Ontwikkeling ketenzorg kwetsbare ouderen.
 Belangenbehartiging bewaken.
 Betrekken van nieuwe partijen en financiers bij de keten.
 Signaleren en oplossen van de hiaten in de ketenzorg dementie.
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Aansturen van de verschillende werkgroepen, verbindingen leggen en het begeleiden en
stimuleren van het te ontwikkelen aanbod.
Coördinatie casemanagement.
Coördinatie van alle Geheugensteunpunten.

Financieringsstromen Netwerk Dementie/Geriatrie
- Netwerk structuur (Netwerkcoördinator en bureaukosten): financiële bijdrage netwerkpartners
- Casemanagement: Zvw – Wijkverpleging
- Geheugensteunpunten: Wmo
- Dementievriendelijke Samenleving: Wmo
2.4 Overzicht aanbod Netwerk
Het overzicht van het regionale aanbod van het Netwerk is opgenomen in bijlage 1.
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Huidige situatie Netwerk Dementie
3.1

Huidige situatie rondom aandachtspunten zorgverzekeraars
1) Hoe draagt het Netwerk bij aan de continuïteit van een voor de cliënt duidelijk en
deskundig aanspreekpunt?
In lijn met de Zorgstandaard Dementie, is er sprake van een sluitende aanpak vanaf het nietpluis moment tot aan de opname in een verzorgings- of verpleeghuis c.q. overlijden.
Via het centrale meld- en registratiepunt bij het Geheugensteunpunt komen de meldingen
van huisartsen, de poli geriatrie van de regionale en academische ziekenhuis en GGNet
centraal binnen. Van hieruit neemt de coördinator van het Geheugensteunpunt contact op
met de mantelzorger om te informeren naar de stand van zaken en informatiebehoefte. Het
vervolg kan zijn het bijwonen van een mantelzorgondersteuningsgroep of een 1-op-1
gesprek. Vervolgens wordt de casus toegewezen aan een casemanager van het Netwerk.
2) Hoe is de deskundigheid van de zorgprofessional gewaarborgd?
De casemanagers werken onder de vlag van het Netwerk en hebben gezamenlijk een
regulier werkoverleg, intervisie en deskundigheidsbevordering.
Daarbij komt nog dat de helpenden, verzorgenden, wijkverpleegkundigen,
welzijnsmedewerkers en Wmo-ambtenaren de mogelijkheid krijgen om in het
Geheugensteunpunt een dagdeel scholing over dementie, sluitende aanpak en werkwijze
Geheugensteunpunt te kunnen volgen. Dit wordt afgesloten met een certificaat.
3) Hoe ontwikkelt het Netwerk een regionaal eenduidige wijze van communicatie naar
cliënten, mantelzorgers en verwijzers/huisartsen over de mogelijkheden van
casemanagement dementie?
Het Geheugensteunpunt is namens alle netwerkpartners het kennis- en informatiecentrum
voor verwijzers, mensen met dementie en hun mantelzorgers, professionals en burgers.
De kennis en kunde van het Netwerk komt samen in het Geheugensteunpunt. Formeel is het
Geheugensteunpunt de voordeur in de ketenzorg dementie.
Het Geheugensteunpunt (actief in Apeldoorn, Brummen/Eerbeek, Epe en Hattem) kent drie
pijlers:
1) Informele pijler
Laagdrempelige inloop voor mensen (met een vermoeden van) dementie en hun
mantelzorgers. De activiteiten zijn gericht op activeren, informeren, begeleiden en
ondersteunen van lotgenotencontact. Hiervoor is geen indicatie nodig. In samenwerking met
het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg (Apeldoorn) en de Steunpunten Mantelzorg (Brummen,
Epe, Heerde en Hattem), wordt ingezet op ondersteuning van mantelzorgers. Door de
directe lijn tussen de Geheugensteunpunten en deze Knoop- en Steunpunten Mantelzorg
ontstaat er een breder aanbod van ondersteuningsmogelijkheden vanuit de informele zorg.
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2) Formele pijler
Centraal regionaal meld- en registratiepunt (Apeldoorn, Epe en Brummen): aanmeldingen
voor casemanager door verwijzers en doorgeleiding naar de casemanagers die namens het
Netwerk werkzaam zijn onze regio, informatieverstrekking, voorlichting en begeleiding.
3) Dementievriendelijke Gemeente (voorlopig alleen Apeldoorn, vanaf medio 2018 ook Epe)
Een dementievriendelijke gemeente voldoet aan de volgende drie criteria:
1. participeren in het dementienetwerk;
2. zorgen voor goede publieksinformatie;
3. begeleiding op maat mogelijk maken.
4) Structuur (juridisch, bestuurlijke betrokkenheid, omvang netwerk)
Het Netwerk kent een samenwerkingsovereenkomst. In samenhang met het jaarplan wordt
deze door de stakeholders vastgesteld. De Zorgstandaard Dementie is daarbij de leidraad.
Deze is op dit moment in revisie.
Twee keer per jaar komen de stakeholders bij elkaar. Dan komen begroting en jaarplan aan
de orde.
Voor de Netwerkpartners zie het overzicht bij paragraaf 2.2.
5) Spelregels (afspraken, mandaat, coördinatie)
Zie de bestuurlijke structuur bij 2.3
6) Inhoud (informatiestructuur, casemanagement, cliëntgericht werken)
De Geheugensteunpunten stellen maandelijks een programma op, waarin
informatieverstrekking en breinactiviteiten staan vermeld. Tevens staan hier ook de thema's
van de Alzheimer Cafés in.
De vergaderingen van de werkgroepen, regioteam e.d. worden genotuleerd en beschikbaar
gesteld aan de leden.
Per kwartaal wordt er een factsheet opgesteld, waarin regionaal overzicht en inzicht wordt
gegeven in caseload, instroom, uitstroom, gespecificeerd naar Apeldoorn, regio noord (Epe,
Heerde, Hattem) en regio zuid (Brummen, Eerbeek, Klarenbeek).
Via de signalen uit werkgroepen en van mantelzorgers wordt regelmatig de thermometer in
onze werkwijze gestoken en daar waar nodig en mogelijk, wordt de werkwijze aangepast.
7) Ontwikkeling perspectief (gezamenlijke visie, deskundigheidsbevordering)
We werken gezamenlijk aan de dementievriendelijke samenleving en een sluitende aanpak
vanaf het niet-pluis moment tot aan de opname in een verzorgings- of verpleeghuis c.q.
overlijden. Beide onderwerpen zijn standaard agendapunten, zowel in de werkgroep als in
het regioteam. Deskundigheidsbevordering van verwijzers/zorgverleners is hierbij een
belangrijk onderwerp.
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8) Financiering
De Geheugensteunpunten zijn algemene voorzieningen en worden gefinancierd door de
diverse gemeenten.
Het casemanagement wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.
We ontvangen geen ketenfinanciering, maar partners leveren een financiële bijdrage uit
eigen middelen voor het financieren van de Netwerkcoördinator en secretariaat.
3.2

Kansen, knelpunten en acties vanuit cliënten, naasten en professionals

Door middel van interviews met cliënten en naasten en professionals uit het Netwerk
Dementie/Geriatrie, hebben we gekeken wat goed gaat (kansen) en wat er nog verbeterd kan
worden (knelpunten) in de huidige zorg en ondersteuning die geboden wordt binnen het Netwerk.
Hieronder staat een samenvatting op hoofdpunten van zaken die naar voren zijn gekomen uit de
interviews4.
Interviews met mensen met dementie en hun mantelzorgers
Voor de persoon met dementie is het belangrijk om zoveel mogelijk te kunnen blijven functioneren
zoals gedaan werd voor de diagnose. Ook gaven de geïnterviewden aan dat het voor hen belangrijk
is om te weten waar je informatie en kennis kunt halen over de (gevolgen van) de ziekte. En dat het
krijgen en kunnen vinden van informatie belangrijk blijft naarmate het proces vordert en zich steeds
nieuwe situaties en vraagstukken voordoen (zoals vragen over euthanasie of over ‘zorgval’). Het
Geheugensteunpunt, de casemanager en het Alzheimer Café dragen bij in het voorzien in deze
behoeften. Aandachtspunten die hierbij genoemd zijn, zijn de wachttijd tot het krijgen van een
casemanager en dat de overgang tussen het ziekenhuis, waar je de diagnose krijgt, en informatie
over ‘wat nu?’ nog soepeler kan. Ook deskundigheidsbevordering over dementie bij Wmoconsulenten werd als gewenst gezien.
Interviews met professionals
De kracht van het Netwerk wordt door de geïnterviewden ervaren in dat er korte lijnen zijn, het voor
verbondenheid tussen partners zorgt, er goede structuur in de organisatie en uitvoering van
casemanagement dementie is, er mooie producten zijn opgezet die dwars door de organisaties heen
gaan, expertise wordt gedeeld en gezamenlijk op actuele vraagstukken wordt ingespeeld.
Aandachtspunt daarbij is wel dat het feit dat partners uit verschillende geledingen komen en met
verschillende financiering te maken hebben, wat het gezamenlijk oppakken van punten soms
bemoeilijkt.
De geïnterviewde professionals hebben goede ervaringen met het Geheugensteunpunt, als een
laagdrempelige plek voor zowel mensen met dementie en hun naasten als professionals en waar
informele en formele zorg goed samenwerken.
Genoemd aandachtspunt is onder andere het wegwerken van de wachtlijst voor het
casemanagement dementie en het bijscholen van Wmo-consulenten over dementie.
4

Voor de Netwerkpartners is een uitgebreid overzicht met genoemde punten beschikbaar
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Ook het duidelijker op de kaart zetten van het subnetwerk ‘geriatrie’ binnen het Netwerk verdient
aandacht. Raakvlakken tussen ‘dementie’ en ‘geriatrie’ liggen op het gebied van het ondersteunen
van de persoon en naaste is het omgaan met complexe veranderingen, de soms moeizame weg in
zorgland, sociaal isolement/eenzaamheid, langer thuis wonen, aandacht voor de mantelzorger en de
vraag wat te doen als er geen mantelzorger aanwezig is. Tot slot komt ook de doorstroom na het
krijgen van de diagnose een aantal keer terug. Hoewel er veel beschikbaar is binnen het Netwerk
(Geheugensteunpunt, casemanagement, Alzheimer Café), sluit het aanbod nog niet altijd naadloos
aan bij de behoeften en wensen van de mensen met dementie en hun naasten, of worden er toch
drempels ervaren. De vraag is hoe dat beter kan.
Onderwerpen waar volgens de geïnterviewden kansen liggen om door het Netwerk gezamenlijk op
te pakken om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in de regio te
verbeteren zijn onder andere (in willekeurige volgorde):
- Mensen met dementie en hun mantelzorgers met een migratieachtergrond
- Meer duidelijkheid en eenduidigheid krijgen in wat kwetsbare ouderen zijn en welk traject
daar wel of niet mee wordt ingegaan (zorgpadontwikkeling).
- Veilige ICT-omgeving, zodat partners makkelijker met elkaar kunnen samenwerken rondom
een cliënt
- Advance care planning
- Jonge mensen met dementie
- Respijtzorg
- Inzet van vrijwilligers en informele zorg
- Inzet van domotica in het langer zelfstandig thuis wonen.
- Ouderenmishandeling
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Speerpunten 2019-2020
Op basis van hoofdstuk 3 zijn de speerpunten van ons Netwerk voor 2019-2020
Doelstelling
Concrete actie
Wie
1.Voldoende, conform - Uitbreiding casemanagement
- Bestuur/ netwerkcoördinator
de landelijke
van 10 naar 14 casemanagers
richtlijnen, opgeleide
- overleg met Zilveren Kruis aan - Werkgroep
casemanagers om te
de hand van de factsheet of
casemanagement/Geheugensteunpunt/
voldoen aan de vraag
tempo uitbreiding omhoog
netwerkcoördinator
moet
- afstemming met de
- Geheugensteunpunt/Casecasemanager leverende
management
organisaties over permanente
deskundigheidsbevordering
2. Doorontwikkeling
Mantelzorgondersteuning en
Coördinatoren/
sluitende aanpak
lotgenoten contact inrichten
Werkgroep Geheugensteunpunt
Geheugensteunpunten voor meer dan de huidige
Apeldoorn/Brummen/Epe en Hattem
deelnemers. Met name in de
niet pluisfase en direct na de
diagnose.
3. DeskundigheidsDeskundigheidsbevordering op
Werkgroep
bevordering Wmomaat ontwikkelen en geven
Geheugensteunpunt/Casemanagement
consulenten,
voor/aan Wmo-consulenten,
met input van coördinatoren
personeel op de
helpenden, verzorgenden,
Geheugensteunpunten, casemanagers
werkvloer van de
wijkverpleegkundigen,
en/of Alzheimer Ned. Afd. OV. Ook voor
Netwerkpartners
welzijnsmedewerkers en
de organisaties zelf ligt hier een
verwijzers (huisartsen en
belangrijke taak.
medewerkers Gelre Ziekenhuis).

Wanneer
- 2018-2019

Kosten
- Zvw (Zilveren Kruis)

- 2019-2020

-2019

- Casemanager leverende
organisaties

2018-2019

Wmo

2018-2019

Netwerk partners
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4. Passende
ondersteuning voor
met mensen met
dementie en hun
naasten met een
migratieachtergrond,
vanwege de omvang
en leeftijd te beginnen
met mensen met een
Turkse achtergrond
5. Onderzoeken
mogelijkheden voor
inzet van domotica
met het oog op langer
zelfstandig thuis
wonen

Komen tot een plan van
aanpak hoe mensen met
dementie en hun
mantelzorgers uit de Turkse
gemeenschap te bereiken c.q.
samenhang aanbrengen in
acties die nu ad hoc worden
uitgezet. Naast bereik, is ook
het hebben van aanbod voor
deze doelgroep van belang.
Onderzoek plegen naar:
Ondersteuningssoftware ‘Anne’.
Dat is een avatar op een scherm.
Een virtuele assistent die voor
dagstructuur kan zorgen om te
helpen mensen langer
verantwoord zelfstandig thuis te
laten wonen. In gemeente
Zutphen is hier een pilot mee
geweest bij mensen met LVB en
problemen met korte termijn
geheugen. Gemeenten
Apeldoorn, Epe en Brummen
bekijken hoe zij deze
ondersteuning in kunnen zetten
voor: kwetsbare ouderen,
dementie, ggz.

- Werkgroep migratie (nog in te stellen)
- M.b.t. het plan van aanpak wordt
ondersteuning aangevraagd voor een
adviseur bij Dementiezorg voor Elkaar.
- M.b.t. aanbod doen we een aanvraag
bij ZonMw Memorabel voor
ontwikkeling en implementatie Turkse
variant van ‘Dementiebril’.
Bij honorering onderzoek en uitvoering

- 2018
- 2018-2019

Gemeenten Brummen, Apeldoorn, Epe
en nader te vinden partners

2020

Bijdragen van Dementiezorg voor
Elkaar en Memorabel indien onze
aanvragen worden gehonoreerd.

- 2019-2020

Gemeenten en nader te vinden
partners
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6. Meer aandacht voor
de specifieke
behoeften van jonge
mensen met dementie
in de regio.
7. Komen tot een
veilige ICT- c.q. AVGproof omgeving,
waarmee verschillende netwerkpartners
met elkaar kunnen
communiceren
rondom een patiënt
8. Informele en
formele zorgpad
kwetsbare ouderen
incl. preventie,
Advance Care
Planning, respijtzorg

Deskundigheidsbevordering van
casemanagers in de gevolgen
van dementie op jonge leeftijd
binnen een gezin en/of de
sociale problematiek die op kan
spelen omdat inkomen wegvalt
Verkennen van de aansluiting bij
het communicatie-instrument
‘OZO Verbindzorg’ via de HRA
https://www.ozoverbindzorg.nl

Uitvraag bij Kenniscentrum Dementie
op jonge leeftijd
Casemanagers

2019-2020

Wmo/Netwerkpartners

Netwerkpartners/gemeenten

2019-2020

Netwerkpartner/gemeenten/Zvw
(Zilveren Kruis)

Een preventieve en sluitende
aanpak/zorgpad kwetsbare
ouderen vanaf de niet pluisfase
tot en met de (tijdelijke)
opname en het vervolg, zoals
terug naar huis met voldoende
ondersteuning of opname in
een verzorgings- of verpleeghuis

Zorgpad kwetsbare ouderen, voorlopig
bestaande uit Proscoop, huisarts, Gelre
Ziekenhuis, de Kap, Stimenz, Vérian,
Hanzeheerd, gemeente Apeldoorn
namens de regiogemeenten

- 2018 (start)
- 2019 (zorgpad
gereed)
- 2020
(implementatie)

Wmo
Financieringsmogelijkheden
Zilveren Kruis onderzoeken
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Intensief betrokken bij
de ontwikkelingen
rondom:
9.Huiselijk geweld, in
het bijzonder
ouderenmishandeling

Concrete actie

Wie

Wanneer

Kosten

- Protocol meldcode opstellen

2018-2020

Gemeenten/Netwerkpartners
Initiatief ligt bij gemeenten

10. Sluitende aanpak
personen met verward
gedrag Oost
Veluwe/Midden IJssel

- Regionale afstemming
- Opstellen van een
protocol/meldcode en
signaalkaarten

Samenwerking tussen 14
regiogemeenten, Moviera en Veilig
thuis, verwijzers en diverse
netwerkpartners
Samenwerking tussen 14
regiogemeenten en lokaal betrokken
partners en diverse netwerkpartners

2018-2019

Gemeenten/Netwerkpartners.
Initiatief ligt bij gemeenten
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Monitoring en evaluatie
5.1

Monitoren van de speerpunten

Drie keer per jaar wordt de stand van zaken belicht in de bestaande werkgroepen. Wanneer de
afstemming/actualiteit dit vraagt zullen extra overlegmomenten worden ingepland, dit om de
voortgang niet te belemmeren. Jaarlijks zal, behoudens niet geplande ontwikkelingen, een stand van
zaken worden geagendeerd in het Regioteam Dementie/Geriatrie.
5.2

Monitoren Netwerk als geheel

Naast de vorderingen op de speerpunten, evalueren we de stand van zaken van het Netwerk als
geheel middels een aantal activiteiten, die we hieronder beschrijven.
Dementiemonitor mantelzorg
We doen mee met de tweejaarlijkse dementiemonitor mantelzorg van Alzheimer Nederland/Nivel.
De laatste meting in 2016 leverde een goed resultaat op voor onze regio:
 “geeft de casemanager tips over hoe u met uw naaste kunt omgaan”
landelijke score 24%; score Oost Veluwe 73%
 “helpt de casemanager bij het vinden van de weg in de zorg”
Landelijke score 52%; score Oost Veluwe 83%
 “heeft de casemanager aandacht voor hoe het met u gaat”
Landelijke score 59%; score Oost Veluwe 93%!!!
 “overall score Oost Veluwe stuk hoger.
De mantelzorgers in onze regio waarderen de mantelzorgondersteuning dus zeer.
Uitkomstindicatoren
Anders dan in het verleden hebben de Netwerkpartners in het Regioteam besloten dat het Netwerk
niet centraal aan de slag gaat met de VIL Uitkomstindicatoren Dementiezorg. De partners hebben
aangegeven dit ieder voor zich te gaan regelen. De partners zullen hier zelf afspraken over maken
met de zorgverzekeraar.
Belangenbehartiging
Bestuursleden van Alzheimer Nederland afdeling Oost Veluwe participeren actief in de werkgroepen
van het Geheugensteunpunt Apeldoorn, Brummen, Epe en Hattem. Daarnaast nemen zij deel aan de
vergaderingen van het Regioteam en het Stakeholdersoverleg. De gezamenlijke Ouderenbonden
Apeldoorn nemen deel aan het Regioteam. Zij waken over de belangen van mensen met (een
vermoeden van) dementie en de ondersteuning van de mantelzorgers in onze regio.
Jaarverslagen van de Geheugensteunpunt
Het Geheugensteunpunt vormt een belangrijke schakel in ons Netwerk. In de jaarverslagen wordt
verantwoording afgelegd aan de gemeenten en Netwerkpartners over de stand van zaken. De
resultaten worden besproken in het Regioteam en ter kennisname gestuurd naar de Stakeholders en
indien gewenst worden deze geagendeerd.

17

6

Netwerkbegroting 2018

Inkomsten
Contributie 18 Netwerkpartners Dementie/Geriatrie x € 4.000,-€ 72.000,-€ 1.000,--

Bijdrage Netwerk Palliatief

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de stakeholders, hiermee worden de volgende
uitgaven gefinancierd:
Uitgaven
Netwerkcoördinator 0,56 fte
€ 55.000,-(inclusief reis- en andere onkosten)
Secretariaat
€ 17.000,-Organisatiekosten, P.R., Communicatie, Telefoon, enz. € 1.000,--

€ 73.000,--

Investering in uren door de Netwerkpartners Dementie/Geriatrie
Stakeholders
2 x p.j./30 pers./incl. voorbereiding
Dagelijks Bestuur
4 x p.j./7 pers./incl. voorbereiding
Regioteam
6 x p.j./25 pers./incl. voorbereiding
Combi werkgroep Geheugensteunpunt (GHS) Apeldoorn/
Casemanagement
4 x p.j./11 pers./incl. voorbereiding
Werkgroep GHS Epe
3 x p.j./6 pers./incl. voorbereiding
Werkgroep GHS Brummen
3 x p.j./6 pers./incl. voorbereiding
Werkgroep GHS Hattem
3 x p.j./6 pers./incl. voorbereiding
Werkgroep reg. beddencapaciteit
3 x p.j./6 pers./incl. voorbereiding
Werkgroep innovatie
2 x p.j./6 pers./incl. voorbereiding
Zorgpad kwetsbare ouderen
3 x p.j. /6 pers./incl.voorbereiding
Totaal door de partners op jaarbasis te investeren uren

€ 73.000,--

> 180 uur
> 80 uur
> 250 uur
> 180 uur
> 55 uur
> 55 uur
> 55 uur
> 55 uur
> 30 uur
> 55 uur
> 895 uur
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Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe

Netwerkpartners;
Ondergetekenden verklaren te willen samenwerken om optimale zorg en ondersteuning voor
mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers in de Regio Oost-Veluwe
(gemeenten Brummen, Apeldoorn, Epe, Hattem, en Heerde) te realiseren.
Overwegende dat;
 De ondersteuning/zorg voor mensen met dementie gezien de vergrijzing een steeds grotere rol
zal gaan spelen, hetgeen verdere ontwikkeling van de ketenzorg dementie noodzakelijk maakt.
 Het speelveld voor zowel informele ondersteuning, welzijn, wonen, intramurale en extramurale
zorg aan ouderen momenteel grote veranderingen doormaakt met marktwerking als specifieke
overheidsdoelstelling.
 Er in de regio behoefte is aan een samenhangend aanbod van voorzieningen op het gebied van
wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 Vermaatschappelijking van de zorg wordt nagestreefd en de mens met dementie of kwetsbare
oudere steeds langer thuis wil (en moet) blijven wonen.
Hebben wij de intentie om:
 Gezamenlijk mogelijkheden te onderzoeken en aan te grijpen om kwalitatief hoogstaande
dementiezorg te blijven leveren.
 Samen te werken op basis van een gedeelde visie op wat goede dementiezorg is.
 Voorwaarden te scheppen voor het leveren van deze dementiezorg en ook de verdere
ontwikkeling van de zorgverlening aan mensen met dementie te bevorderen conform de meest
recente inzichten over kwaliteit van zorg.
 De identiteit van iedere deelnemende partij binnen de keten Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe
te respecteren.
 Daarbij te zoeken naar de meest optimale vorm van samenwerking, waarbij de individuele
organisaties hun eigen autonomie behouden.
 De samenwerking te baseren op gelijkwaardigheid, vertrouwen, gezamenlijke
verantwoordelijkheid en daarnaast de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken partijen te
kunnen behouden.
 Een actieve bijdrage te leveren aan de ketenzorg dementie/geriatrie die bij de realisatie van de
zorg, educatie, informatie, etc. verwacht wordt.
 De gemaakte afspraken inzake de ketenzorg dementie/geriatrie vast te leggen in een
meerjarenplanning en nakoming te waarborgen.
 De meerjarenplanning dient te voldoen aan wet- en regelgeving en is gebaseerd op landelijk
geaccepteerde professionele standaarden. Leidend hierin is onder andere de Zorgstandaard
Dementie. De meerjarenplanning wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Uitgangspunten:
 Uitgangspunt in de ketenzorg dementie/Geriatrie Oost-Veluwe is het verlenen van de juiste
ondersteuning/zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste hulpverlener,
met waar nodig een bevoegd deskundigheidsniveau en met een belangrijke rol voor de
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informele zorg. Een samenhangend zorgtraject voor de mens met dementie/kwetsbare
oudere is hiervoor noodzakelijk, gericht op het voldoen aan de welzijns- en zorgbehoefte
van de mens met dementie en zijn/haar mantelzorgers.
Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren, samenwerking en
samenhang.
De wensen en behoeften van mensen met dementie /kwetsbare ouderen en hun
mantelzorgers zijn het uitgangspunt van de ontwikkelingen in de dementie en geriatriezorg.
Hierbij wordt Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe als een belangrijke spreekbuis van
de mensen met dementie gezien.
De uitgesproken wens is om gezamenlijk de zorg aan mensen met dementie/kwetsbare
ouderen op een zo goed mogelijke en aansluitende manier te organiseren en daarbij, waar
nodig, over de grenzen van de organisaties heen te kijken en te opereren.
De wens en behoeften van de mens me dementie/kwetsbare oudere staat voorop,
waardoor keuzevrijheid en onafhankelijkheid worden gewaarborgd.
Andere organisaties dan de ondertekenaars van deze verklaring worden niet uitgesloten van
participatie in de ketenzorg dementie/geriatrie.
Partijen die willen toetreden tot de ketenzorg dementie/Geriatrie Oost-Veluwe dienen te
voldoen aan de kwaliteitscriteria, zoals opgesteld binnen de ketenzorg dementie/geriatrie
Oost-Veluwe.
Een verzoek tot toetreding tot de keten kan worden gericht aan het Dagelijks Bestuur.
Toetreding kan geschieden na besluitvorming in het stakeholdersoverleg en na
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Van een organisatie die wil toetreden
wordt een regionale maatschappelijke betrokkenheid en worteling verwacht die zich richt op
structurele verbetering op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Resultaten van de samenwerking
 De resultaten worden jaarlijks via jaarverslagen vastgelegd en geëvalueerd in het
Meerjarenplan.
Criteria voor deelname
 De samenwerkingsovereenkomst op inhoud onderschreven en ondertekend door een
statutair directeur of iemand die het mandaat heeft namens de organisatie te tekenen.
 Participanten hebben een aantoonbare regionale maatschappelijke betrokkenheid,
langdurige worteling en streven naar structurele verbetering van wonen, welzijn en zorg.
 Participanten verlenen medewerkers de gelegenheid om deel te nemen aan
overlegstructuren die noodzakelijk zijn om de voortgang van de activiteiten te kunnen laten
plaatsvinden.
 Organisaties zijn in minimaal 75% van de geplande overlegstructuren vertegenwoordigd en
leveren hierin een actieve bijdrage. Uitzondering op deze 75%-regel zijn de vrijwilligers die
de groep mensen met dementie en hun mantelzorgers representeren.
 Indien een organisatie minder dan in 75% van de geplande overlegstructuren aanwezig is,
kan dit een reden zijn om de samenwerkingsovereenkomst met deze organisatie te
beëindigen. De desbetreffende organisatie zal hier na het eerste jaar op worden
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aangesproken. Blijkt in het tweede jaar dat er geen verbetering zichtbaar is, dan wordt de
samenwerkingsovereenkomst met de desbetreffende organisatie beëindigd.
Op basis van het Meerjarenplan stellen organisaties medewerkers beschikbaar die een
bijdrage leveren aan het tot stand komen van de activiteiten.
Alle deelnemende organisaties zijn door afgevaardigden met mandaat vertegenwoordigd in
het regioteam en de werkgroepen, waarbij vervanging voor afwezigheid is geregeld.
De afgevaardigden in de werkgroepen hebben voldoende kennis op het gebied van welzijn
en zorg aan mensen met dementie/kwetsbare ouderen en de mantelzorg. Zij zijn
verantwoordelijk voor een goede communicatie binnen hun organisatie over de activiteiten
van en de samenwerking binnen de keten.
De leden van het regioteam dragen mede de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
de, meerjarenplanning.
Organisaties die geen onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst uitmaken maar wel
betrokken willen zijn of worden, kunnen later te allen tijde aansluiten bij deze keten als zij
de inhoud hiervan onderschrijven middels een ondertekening.
Indien het aantal deelnemers aan de werkgroep meer dan 15 bedraagt, dan zal worden
gewerkt met een vertegenwoordiging per zorgsector.
De deelnemende organisaties mogen gebruikmaken van documenten die voortkomen uit de
ketenzorg dementie indien zij een actieve bijdrage hebben geleverd in de totstandkoming
hiervan. Is dit niet het geval dan zal door het Netwerk een reële vergoeding bij de
deelnemende organisatie in rekening worden gebracht.
De deelnemende partijen leveren gegevens aan voor de opgestelde criteria in de ‘Leidraad
Ketenzorg Dementie’, om kwaliteitstoetsing en capaciteitsplanning mogelijk te maken.
Jaarlijks worden de criteria voor deelname geëvalueerd, waarbij de uitkomsten aanleiding
kunnen zijn tot opzegging van deelname aan de keten.

Bestuurlijke structuur
Het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe bestaat uit:
Stakeholders waarin per deelnemende organisatie een vertegenwoordiger van het bestuur
deelneemt. De stakeholders komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar en stelt het Meerjarenplan
en de begroting vast.
De stakeholders hebben een dagelijks bestuur van een aantal (min. 4) bestuurders samengesteld.
Het dagelijks bestuur (DB) heeft mandaat van de bestuurders, zodat beslissingen sneller genomen
kunnen worden en een goede voortgang van de projecten wordt gewaarborgd.
Het regioteam bestaat uit vertegenwoordigers die namens hun instelling zitting hebben. De
regioteam is belast met de dagelijkse gang van zaken en doet de voorbereidende werkzaamheden
voor de stakeholders. De leden van het regioteam hebben mandaat om procesafspraken te maken,
beslissingen te nemen over activiteiten in de dementiezorg/kwetsbare ouderen en producten en
processen beter aan te laten sluiten op die van andere organisaties. Het regioteam komt 6 keer per
jaar bij elkaar.
De werkgroepen worden per thema samengesteld uit een afvaardiging vanuit de deelnemende
(zorg)organisaties. De werkgroepen dragen zorg voor de uitvoering van themagerichte onderwerpen
en koppelen hun activiteiten terug aan het regioteam.
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De Netwerkcoördinator neemt een onafhankelijke positie in en legt verantwoording af aan de leden
van de het regioteam/DB/stakeholders. De deelnemende organisaties zullen in gezamenlijkheid de
kosten van de netwerkcoördinator dragen.
Taken van de netwerkcoördinator:
 Opzetten van een ketenzorg dementie/kwetsbare ouderen en deze continueren en borgen,
zowel op bestuurlijk/directie als op uitvoerend niveau; het aandragen van bouwstenen en
het regelmatig rapporteren over de voortgang en knelpunten.
 Belangenbehartiging bewaken.
 Betrekken van nieuwe partijen en financiers bij de keten.
 Signaleren en oplossen van de hiaten in de ketenzorg dementie/geriatrie.
 Aansturen van de verschillende werkgroepen, verbindingen leggen en het begeleiden en
stimuleren van het te ontwikkelen aanbod.
 Coördinatie casemanagement
 Coördinatie van alle Geheugensteunpunten
Financiering
In de ketenzorg dementie/kwetsbare ouderen participeren organisaties die vier typen
financieringsvormen kennen, te weten:
 Inkomsten uit Zvw
 Inkomsten uit Wlz
 Inkomsten uit Wmo
 Geen of nauwelijks inkomsten (uit donaties)
Voor de twee laatstgenoemde typen geldt dat ketenzorg alleen of nagenoeg alleen kosten met zich
meebrengt waar geen inkomsten tegenover staan. Voor de twee eerstgenoemde partijen staan
naast kosten ook baten tegenover de inspanning, al dan niet in de tarieven verwerkt.
De ketenorganisaties huldigen het standpunt dat bijdragen uit arbeid (in natura) en geld kunnen
bestaan. Voor die organisaties die niet (kunnen) verdienen aan deze keten volstaat een bijdrage in
arbeid. Voor organisaties waarbij het werken in de keten profijtelijk kan zijn of al is, wordt naast een
bijdrage in arbeid ook een bijdrage in geld gevraagd. Deze bijdrage is bestemd om met name de
kosten voor de ketenregisseur en de bureaukosten te dragen.
Huidige aanwezige financieringsstromen binnen het Netwerk Dementie/Geriatrie mei 2018
Netwerk structuur
Financiële bijdrage netwerkpartners
(Netwerkcoördinator en
bureaukosten)
Casemanagement
Zvw - Wijkverpleging
Geheugensteunpunten
Wmo Gemeente Apeldoorn
Wmo Gemeente Epe
Wmo Gemeente Brummen
Wmo Gemeente Hattem
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Duur van de overeenkomst5
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2018. De samenwerking binnen de ketenzorg wordt
jaarlijks geëvalueerd (in juni/juli). De samenwerkingsovereenkomst wordt steeds met een jaar
verlengd.
Beëindiging;
 Ieder van de partijen kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van een jaar (per 1 januari).
 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan deze overeenkomst slechts
tussentijds en met directe ingang worden ontbonden indien er sprake is van één van de
volgende situaties:
 Indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van
betaling aanvraagt.
 Een door de regioteam/stakeholders vastgestelde toerekenbare tekortkoming van een der
partijen die ook na een ingebrekestelling niet meer wordt hersteld.
 Onvoorziene omstandigheden waardoor het nakomen van deze overeenkomt redelijkerwijs
niet meer (van een der) partijen kan worden gevergd.
 Indien bestaande of nieuwe wet- of regelgeving daartoe aanleiding geeft.
 Indien de rechtspersoon van een der partijen opgeheven wordt, omgezet wordt in een
andere rechtspersoon of de rechtspersoon overgenomen/opgevolgd wordt door een andere
rechtspersoon.
 Indien de subsidierelatie met de gemeente en/of overige financieringsstromen ophouden te
bestaan.
 Opzegging geschiedt schriftelijk en bij aangetekende brief aan de voorzitter van de
DB/stakeholders en aan de raad van bestuur en/of directie van de andere partijen. De
financiële verplichtingen gedurende het lopende jaar blijven onverkort bestaan.
Handtekeningen netwerkpartners
Deelnemers ketenzorg Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe
Ondertekenen hierbij het Regionaal Meerjarenplan Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe 2019-2020 ,
inclusief de samenwerkingsovereenkomst die hierin is opgenomen.
De handtekeningenlijst wordt als aparte bijlage bij het Meerjarenplan 2019-2020 meegestuurd.

5 Indien een of meer van de bepalingen in deze overeenkomst strijdig zijn met de wet- en regelgeving zullen partijen in overleg
treden, teneinde nieuwe verplichtingen aan te gaan ter vervanging van de met de wetgeving strijdige verplichtingen, waarbij
zo veel mogelijk het doel en de strekking met de wet strijdige verplichtingen in acht zal worden genomen, alsmede het doel en
de strekking van de overeenkomst.
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Bijlage 1
Overzicht aanbod Netwerk
Nr. Voorziening/beschrijving
Aanbieder
1
Vroegsignalering en
- Alzheimer Ned. Afd. Oostscholing
Veluwe/Geheugensteunpunten
- Materiaal ontwikkeld
- met medewerking van alle
- Via voorlichtingen aan
partners van het NWD
zowel burgers als
vrijwilligers eerdere
diagnoses bevorderen
- Via voorlichtingen en
scholing burgers en
vrijwilligers handvatten
geven hoe om te gaan
met mensen met
dementie
2
Publiekcampagnes via
- Alzheimer Ned. Afd. Oost-Informatiebijeenkomsten Veluwe/Geheugensteunpunten
- Dementiemarkten
- met medewerking van alle
partners van het NWD
3
Informatie via websites
- NWD
www.netwerkdementie.nl - Geheugensteunpunten
sociale kaart regio
Apeldoorn, Epe en Brummen
= dementiewijzer ( wordt
geactualiseerd)
4
Alzheimer Cafés
- Alzheimer Ned. Afd. Oost- Heerde
Veluwe
- Apeldoorn
- GGNet
-Vérian
- Viattence
- De Kap
- Atlant
- ZGA e.o.
-Hanzeheerd
5
Diagnostiek, behandeling, -Huisartsen
geheugenpolikliniek
-Isala Zwolle
Transmurale werk-Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
afspraken dementie
en Zutphen
- GGNet
- Viattence Vitaal (in 1e lijn)
6
Geheugensteunpunten;
Apeldoorn: 2009 - heden
Gemeente Apeldoorn,
Epe:
2014 - heden
Epe en Brummen, Hattem Brummen: 2015 - heden
- Activiteiten, advies, info Hattem: 2017 - heden
en ondersteuning
Het is een netwerkactiviteit
specifiek voor mensen
van netwerkpartners, die voor
met dementie
opzet en uitvoer op gemeente
niveau nauwer met elkaar en
evt. aanvullende partners
samenwerken

Functie
Informatie en advies
Clientondersteuning
Vrijwilligersonderst.

Financiering
Wmo/Algemeen

Informatie en advies
Clientondersteuning

Wmo /Algemeen

Informatie en advies
Clientondersteuning

Wmo /Algemeen

Informatie, advies
Wmo /Algemeen
Client- en
mantelzorgondersteuning

Zvw

Informatie en advies
Clientondersteuning
Ontmoeting
Mantelzorgonderst.

Wmo /Algemeen
De vier
geheugensteunpunten
worden volledig
gefinancierd door de
vier gemeenten
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7

Cliëntondersteuning
Niet Pluis Fase
- AIV/ wijkVP
- Ouderenadviseurs en
casemanagers dementie

8

Casemanagement
Individuele
Ondersteuning en
begeleiding voor mensen
met dementie en hun
mantelzorgers

9

DemenTalent
- Dagbesteding en
Behandelingsgroep voor
jonge (jonger dan 70)
mensen met dementie
Kopgroep
- Behandelingsgroep voor
mensen met beginnende
dementie
Ondersteuningsgroepen
mantelzorg
- partners jonge (jonger
dan 70) mensen met
dementie
- familiegroep
- intramuraal
Mantelzorgtrefpunt

10

11

12

Individuele
ondersteunende
begeleiding

13

Huishoudelijke hulp

Alle netwerkpartners zijn op de
hoogte via project
vroegsignalering
Een aantal organisaties kunnen
product AIV leveren, nl:
De Goede Zorg
De Zorgmensen
Vérian
Hanzeheerd
NWD / Casemanagement
Casemanagers/mantelzorg
makelaar/consulent die door
de volgende organisaties
worden geleverd: De Kap,
Verian, De Zorgmensen,
ZGA e.o., Atlant, Viattence,
Riwis, WZU Veluwe
ZGA e.o.

Clientondersteuning

Wmo /Algemeen
Aanspraak WijkVP

Mantelzorgonderst.
Clientondersteuning
Begeleiding

Zvw/ Aanspraak
Wijkverpleging/Wmo

Dagbehandeling

Atlant

Dagbehandeling

Nu nog in Wlz
Afhankelijk van wet
en regelgeving
mogelijk in de
toekomst in de Wmo
Wlz

NWD / Geheugensteunpunten.
Vraaggericht.
De Kap

Mantelzorgondersteuning

Atlant
De Kap
GGNet
Stimenz
De Goede Zorg
De Zorgmensen
Vérian
De Goede Zorg
Hanzeheerd
Talma Borgh
Riwis
Atlant (300m rond de
woonzorglocaties)
De Goede Zorg
Viattence
Vérian
Hanzeheerd
Talma Borgh

Wmo /Algemeen

Wmo /algemeen

Zvw
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14
15

Woningaanpassingen
(o.a. domotica)
Dagbesteding/activiteiten

16

Dagbesteding/activiteiten
met behandeling

17

Wijkverpleegkundige

18

Thuiszorg
- met specifieke
zorg/aandacht voor
mensen met dementie

19

Respijtzorg, inzet
vrijwilligers

WZU Veluwe (ZOA)
Viattence Vitaal/ ergotherapie
De Goede Zorg
WZU Veluwe (De Eijk)
De Zorgmensen
Atlant
Viattence
Talma Borgh
Riwis
Hanzeheerd
ZGA e.o.
Nusantara
De Goede Zorg (De bonte
Specht/De Vogelaar)
De Zorgmensen
Atlant
Viattence
ZGA e.o.
Talma Borgh
Riwis
Vérian
De Goede Zorg
De Zorgmensen
Riwis
Buurtzorg
Viattence
WZU Veluwe
Hanzeheerd
ZGA e.o.
Talma Borgh
Nusantara
De Goede Zorg
De Zorgmensen
Vérian
WZU Veluwe
Viattence
ZGA e.o.
Atlant
Hanzeheerd
Talma Borgh
Riwis
Buurtzorg
Nusantara
De Kap

Algemene
voorzieningen, Wmo

Maatwerk
voorzieningen, Wmo
(Wlz)

Uitvoering
casemanagement

Zvw

Vroegsignalering,
opvolging, monitoring en
verwijzing

Zvw

Mantelzorgonderst.

Wmo /Algemene
voorzieningen
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20

Respijtzorg logeerplekken

21

Crisisopname

22

Wonen
- Beschermd WZC
- Kleinschalig VPH
- Afdeling VPH

- Gedragsproblematiek
- jonge (jonger dan 70)
mensen met dementie
23

Overig

RIWIS
Viattence
ZGA e.o.
Atlant
De Goede Zorg
WZU Veluwe
De Zorgmensen
Talma Borgh
Hanzeheerd
ZGA e.o.
Atlant
GGNet
Nusantara
De Goede Zorg i.s.m. ZGA e.o.
(WZC Avondzon: beschermd
wonen)
De Zorgmensen
Viattence
Atlant
ZGA e.o.
Talma Borgh
Riwis
GGNet
ZGA e.o.
Atlant
De Goede Zorg (project Talent
in De Matenhof)

Mantelzorgonderst.

Wmo / algemene
voorziening

Diagnostiek en
behandeling

Wlz
Zvw

Wlz

Wmo Algemeen
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