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Symposium mantelzorgers en professionals

Zorgdebat Kwetsbare Ouderen

Op donderdag 4 juni 2015 wordt er een middag en een avond
symposium georganiseerd voor mantelzorgers en voor
vrijwilligers en professionals die met mensen met dementie
werken. Het symposium gaat over het versterken van de eigen
kracht van de mantelzorger en de samenwerking tussen
cliënt, mantelzorger en anderen die een rol vervullen. Het
symposium wordt georganiseerd bij Ons Huis in Hengelo
(Gld.) Het definitieve programma met informatie over
aanmelding wordt eind april gepubliceerd op de website
www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl.

Op maandag 13 april heeft het regionaal
zorgdebat plaatsgevonden. Er stonden deze
avond een aantal vragen centraal: Hoe zijn we
ook in de toekomst in staat goed voor
hulpbehoevende ouderen te zorgen? Hoe zijn
ouderen in staat goed voor zichzelf te zorgen? Is
de zorg op buurt- en wijkniveau goed
georganiseerd en slagen we er in op tijd in te
grijpen als mensen kwetsbaar worden? In de
West Achterhoek bestaat al jaren een goede
samenwerking tussen diverse organisaties
waardoor er al veel bereikt is in de
samenwerking en verbetering van zorg voor
kwetsbare ouderen. Eén van de uitkomsten van
het debat is dat goede samenwerking tussen
gemeenten, zorgverleners en verzekeraars ook
van groot belang is voor de toekomst van
ouderen in de Achterhoek. Tijdens het zorgdebat
is benoemd dat er regionale speerpunten
worden geformuleerd. De ambitie is
uitgesproken om de Achterhoek te profileren en
te ontwikkelen als kennis- en innovatieregio op
het gebied van Kwetsbare Ouderen.

Lang leve kunst: 16 toen 16 nu
16-jarigen van nu in gesprek met 16-jarigen van toen.
Leerlingen van het Ulenhofcollege gingen op pad met een
bijzondere opdracht. Als onderdeel van het project “Lang leve
kunst.” Hoe was het vroeger om 16 jaar te zijn? Hoe was het
thuis, op school en in de vrije tijd? Met dit soort vragen zijn
leerlingen op bezoek geweest bij verschillende
zorgorganisaties in de Achterhoek. De 16-jarigen van nu
schreven een verhaal en maakten een kunstwerk naar
aanleiding van een interview met een 16-jarige van toen. Dit
leidde tot bijzondere ontmoetingen en ontroerende verhalen.

Evaluatie GZO 2020
De afgelopen twee jaar heeft een tiental huisartsenpraktijken gewerkt volgens het werkmodel ‘Geïntegreerde zorg voor
ouderen 2020.’ Zij hebben ouderen gescreend op kwetsbaarheid en waar nodig proactief en preventief met en door de
oudere en mantelzorger gewerkt aan het behoud van kwaliteit van leven, eigen regie en participatie in de samenleving.
Diverse disciplines (wijkverpleegkundigen, huisarts, POH, welzijn) werken samen en stemmen af in een EMDO
(Eerstelijns Multi Disciplinair Overleg). In het ziekenhuis is op diverse afdelingen de nieuwe werkwijze
geïmplementeerd, waarbij het geriatrie team en het vrijwilligersteam ingezet worden bij kwetsbare ouderen.
De komende maanden wordt het project in alle deelnemende huisartspraktijken en het ziekenhuis geëvalueerd. De
gesprekken over structurele financiering zijn nog gaande.

In gesprek met
beleidsmedewerkers Achterhoek
Op dinsdag 7 april heeft het Kennisnetwerk
een bijeenkomst georganiseerd voor de
beleidsmedewerkers Wmo van alle
Achterhoekse gemeenten. We weten dat het
aantal kwetsbare ouderen, waaronder
mensen met dementie, enorm toeneemt in de
Achterhoek. We weten ook dat ouderen niet
snel om hulp vragen, dat er nog een taboe
heerst op dementie en dat het gemiddeld 2,8
jaar duurt voordat bij de oudere bekend is
wat er aan de hand is. Dit is voor de oudere
en zeker ook voor de mantelzorger een heel
zware tijd. Veel mantelzorgers raken
overbelast. Dit kan voorkomen worden als
men eerder hulp en ondersteuning krijgt. Er
zijn een aantal acties benoemd die we kunnen
ondernemen om vroegtijdige signalering en
de juiste doorverwijzing te bespoedigen. Dit
zal leiden tot een plan van aanpak voor alle
gemeenten in de regio.

Senior vriendelijk wonen in de wijk
Senioren zullen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit geldt
ook voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie. In de
seniorvriendelijke gemeenschap draait het om het
gemakkelijker maken van het dagelijkse leven voor kwetsbare
ouderen waaronder mensen met dementie.
Een gemeenschap waarin men omziet naar elkaar, van de
bakker en de buurman tot sportclub en wijkagent. Een
gemeenschap waarin ouderen, ook met beperkingen, kunnen
blijven functioneren. Waarin ze iets mogen vergeten. Waarin
ze thuis gebracht worden als ze verdwalen. Waarin ze zo lang
mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen, waarin
zinvol ontmoeten mogelijk is. Het Kennisnetwerk Kwetsbare
Ouderen zet samenwerking en kennis in om te werken aan
verbeteringen zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen, kunnen blijven participeren: het gaat om
kwaliteit van leven! Er wordt momenteel met een aantal
wijken gebrainstormd over ideeën die bij kunnen dragen aan
ondersteuning mantelzorg, aanpak dementievraagstuk en
eenzaamheid thuis.

Trajectbegeleiders Dementie
Per 1 januari 2015 is de financiering van casemanagement dementie veranderd. Voor een
deel is deze onderdeel van de aanspraak wijkverpleging en voor een deel valt de
begeleiding die door de trajectbegeleiders geleverd wordt onder de Wmo en dus onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Website:
www.kennisnetwerk
kwetsbareouderen.nl
Email:
info@kkowa.nl
Twitter:
@kennisnetwerkko

Het beleid is er op gericht om casemanagement voor mensen met dementie zoveel
mogelijk te beleggen bij generalisten in de wijk zoals de wijkverpleegkundigen of de
medewerkers van gemeenten (buurtcoaches/sociale teams etc.). Trajectbegeleiders
dementie kunnen worden ingeschakeld voor begeleiding in complexe situaties. De
trajectbegeleiders kunnen ook dit jaar nog een adviserende rol vervullen naar andere
hulpverleners. Dit doen zij vanuit de Helpdesk Dementie (bereikbaar via telefoonnummer:
0314-329191).
Als gevolg van de ontwikkelingen kan begeleiding door trajectbegeleiding alleen worden
gegeven op basis van een indicatie. Een indicatie kan worden afgegeven door
wijkverpleegkundigen of de functionaris die indicaties stelt voor de Wmo (Wmo
consulent, buurtcoach/sociale teams etc.).
In deze tijd van grote veranderingen is het voor iedereen een uitdaging om
casemanagement dementie op een goede en zorgvuldige wijze gestalte te geven. We
zullen de komende tijd samen gaan ondervinden waar het goed gaat en waar extra
aandacht nodig is om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven.
We hebben u nodig om de effecten van de nieuwe werkwijze goed te blijven volgen. Wij
vragen u dan ook om bij het Kennisnetwerk te melden wanneer u onduidelijkheid of
lacunes in de communicatie of in de begeleiding signaleert.

