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Belangrijke data
23 juni 2014
Symposium mantelzorgers en professionals met
de voorstelling “Smeltend IJs” in Ons Huis in
Hengelo (Gld.)
28 oktober 2014
Minisymposium “Zonder kennisdeling geen
innovatie” voor bestuurders, MT leden,
huisartsen en colleges van B en W (NB i.p.v. 6
mei, nadere berichtgeving volgt later).
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GZO 2020

Minisymposium
“Zonder kennisdeling
geen innovatie!” is
verzet naar 28 oktober
2014
In verband met de komst van de Koning
en Koningin naar de Achterhoek op 6
mei 2014 is besloten om het
minisymposium te verzetten. De nieuwe
datum is 28 oktober 2014! Het
minisymposium is bedoeld voor
bestuurders, MT leden, huisartsen en
colleges van B en W. Aanmelding voor
dit symposium is mogelijk via de website
www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.
nl

In de eerste lijn is GZO 2020 (Geïntegreerde zorg voor
Ouderen) volop bezig. Diverse huisartsenpraktijken zijn gestart
met het screenen van ouderen op kwetsbaarheid om
vervolgens proactief met diverse disciplines samen te werken
vanuit 1 plan en af te stemmen in het Eerstelijns
Multidisciplinair Overleg. Vanaf deze week wordt er in 1
huisartspraktijk ook op proef gewerkt met de Zorgmonitor. De
Zorgmonitor is een digitale overlegtafel waarmee betrokken
disciplines van diverse organisaties wezenlijke informatie, van
belang voor goede samenwerking, kunnen delen. Zorg en
begeleiding kunnen hierdoor in samenhang en afstemming
geboden worden. Ook is voor alle betrokkenen duidelijk wie de
casemanager is. Bij een eerste bezoek aan de cliënt is al direct
zichtbaar welke organisaties al betrokken zijn zodat sneller de
samenwerking gezocht kan worden. Dit verhoogt de kwaliteit
van zorg.
Het GZO (Geïntegreerde Zorg voor Ouderen) 2020 project in de
2e lijn breidt zich geleidelijk verder uit over diverse afdelingen
van het Slingeland Ziekenhuis. Het project GZO 2020 in de 2e
lijn houdt in een proactieve intensieve medebehandeling door
het multidisciplinaire Geriatrieteam en Vrijwilligersteam. Naast
de aanvullende medische behandeling en medicatiereview
wordt gelet op voldoende beweging, zo goed mogelijk eten en
zoveel mogelijk dagelijkse dingen doen. Speciaal geschoolde
vrijwilligers bezoeken de patiënten twee keer per dag. Dit
draagt er aan bij dat kwetsbare ouderen zo actief en opgewekt
mogelijk blijven. Dit bevordert hun herstel en voorkomt
onnodige achteruitgang tijdens de opname.

Cursus “Dementie in beweging”
In februari en maart hebben 25 activiteitenbegeleiders van organisaties die aangesloten zijn bij het Kennisnetwerk
Kwetsbare Ouderen deelgenomen aan een speciaal ontwikkelde cursus “Dementie in beweging”. De twee middagen
stonden onder andere in het teken van de nieuwste inzichten en de vertaling hiervan naar het werken met mensen
met dementie op de dagbesteding. Vooral het betrekken van het sociaal netwerk binnen de dagbesteding is een
belangrijk thema in de cursus. Elke cursist heeft in dit kader een innovatief project voor de eigen dagbesteding
opgezet en uitgevoerd.
De cursus werd over het algemeen zeer positief beoordeeld. Twee cursisten aan het woord na afloop van de
scholing: “Deze scholing hadden we nodig om weer geprikkeld te raken en tot nieuwe ideeën te komen.
Vernieuwend bezig zijn om de buitenwereld meer te betrekken bij het gebeuren op de dagbesteding. De cliënt meer
centraal te stellen door ze taken te geven binnen een betekenisvolle activiteit en hun de kans te geven een eigen
inbreng te hebben bij de dagactiviteiten. Daarnaast proberen we de mantelzorgers uit te dagen met ideeën voor
activiteiten te komen en proberen we op deze manier de dagbesteding opnieuw op de sociale kaart te zetten. Ook
de buitenwereld mag weten wat wij te bieden hebben voor mensen met dementie.”
We willen nu nog onderzoeken of deze cursus en de inzet van de projecten hebben bijgedragen aan een blijvende
verandering op de dagactiviteitengroepen van het netwerk.
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Dementie
buddy
verandering op
de dagactiviteitengroepen van het netwerk

Het doel van een dementiebuddy is via de inzet van een
vrijwillig, vast maatje bijdragen aan de kwaliteit van het
dagelijks leven van thuiswonende mensen met dementie en
hun naasten. De buddy wordt een vast maatje die de
persoon met dementie en zijn mantelzorger goed leert
kennen, hierdoor is het voor de mantelzorger mogelijk om
de zorg af toe over te kunnen laten aan de buddy. Door
samen activiteiten te doen, biedt de buddy aandacht,
activering, plezier en structuur. Daarnaast kan de buddy een
luisterend oor bieden aan de mantelzorger of kan er door de
komst van een buddy de mantelzorger tijdelijk worden
ontlast. Een dementie buddy kan ook een alternatief zijn
voor (groepsgerichte dagopvang/dagverzorging).
Bij aanmelding krijgt de vrijwilliger een scholing aangeboden
waardoor de vrijwilliger kennis opdoet over dementie, de
ziekte en het gedrag. Mocht je geïnteresseerd zijn of zoek je
zinvol vrijwilligers werk? Neem dan contact op met M.
Wessels via m.wessels@slingeland.nl

Website:
www.kennisnetwerkkw
etsbareouderen.nl
Twitter:
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Symposium mantelzorgers en
professionals op 23 juni 2014

Op 23 juni vindt het symposium voor
mantelzorgers en professionals plaats.
Een theater over dementie genaamd
“Smeltend Ijs”. Na dit theaterstuk vindt er
een interactieve bespreking plaats. Er is
een middag- en een avondvoorstelling. De
locatie is “Ons Huis” in Hengelo (Gld.) Om
deel te kunnen nemen moet u zich
aanmelden. Dat kan binnenkort via de
website
www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl
of bel de Helpdesk Dementie via: 0314 32 91 91.
Het symposium is gratis voor
mantelzorgers en professionals (van
deelnemende netwerkpartners).
Professionals van niet deelnemende
netwerkpartners betalen €20,00.

Nieuwe website
Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen heeft sinds kort een nieuwe website. Deze
website is te bezoeken via www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl. De komende tijd
zal er gewerkt worden om alle informatie over het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen
West-Achterhoek online te brengen.

