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Belangrijke data
6 mei 2014
Minisymposium “Zonder kennisdeling geen
innovatie” voor bestuurders, MT leden,
huisartsen en colleges van B en W.
17.00-19.30 uur, Stadhuis Doetinchem.
23 juni 2014
Symposium mantelzorgers en professionals met
de voorstelling “Smeltend IJs” in Ons Huis’ in
Hengelo (Gld.)

Bibliotheek Helpdesk
Dementie
Op de Helpdesk Dementie van het
Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen is
een bibliotheek aanwezig met boeken
en dvd’s over dementie. Mantelzorgers
die bekend zijn bij de trajectbegeleiding dementie kunnen deze
boeken en dvd’s te lenen.
De bibliotheek is actief in gebruik voor
cliënten van de trajectbegeleiding
Meer informatie? Neem dan contact
op met de Helpdesk Dementie:
Helpdesk dementie
Telefoon: 0314-329191
Email:
helpdeskdementie@slingeland.nl
Website:
www.dementiewestachterhoek.nl
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Minisymposium “Zonder kennisdeling geen
innovatie!”
De vergrijzing in de Achterhoek neemt sterk toe. De regio
staat voor de uitdaging op een adequate manier om te gaan
met de toenemende zorgvraag van kwetsbare ouderen. Dit
terwijl budgetten krimpen de arbeidsmarkt van professional
krapper wordt. Wij ontkomen niet aan veranderingen
binnen het stelsel van Zorg en Welzijn.
Samenwerking en kennisontwikkeling zijn belangrijke
sleutelbegrippen bij deze verandering. Het faciliteren
hiervan is de doelstelling van het Kennisnetwerk Kwetsbare
Ouderen. Op dinsdag 6 mei wordt er in het Stadhuis van
Doetinchem een minisymposium georganiseerd bedoeld
voor bestuurders en MT leden van organisaties die dienst
verlenen op het gebied van zorg en welzijn, huisartsen en
colleges van B en W van de gemeenten in West-Achterhoek.
Bezoekers worden geïnformeerd over de activiteiten van het
kennisnetwerk, waaronder GZO 2020 en kunnen zich laten
inspireren door de bevlogen spreker: Mathieu Weggeman
over het thema ‘Zonder kennisdeling geen innovatie’. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Bennink
via i.bennink@markenheem.nl of 06 10016287.

Bijeenkomst lijsttrekkers en ambtenaren
Lijsttrekkers en partijleden in gesprek met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen
Maar liefst 25 lijsttrekkers en andere partijleden van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek zijn op 18 februari 2014 in het Borghuis in Doetinchem bij elkaar geweest om met vertegenwoordigers
van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen van gedachten te wisselen over de gevolgen van de toename van het
aantal mensen met dementie. Hierbij stond de vraag centraal: wat zijn de behoeften en mogelijkheden voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Het aantal mensen met dementie
zal de komende jaren sterk stijgen. In de West Achterhoek zijn momenteel ongeveer 3.000 mensen met dementie
en dit zal in de komende jaren oplopen tot meer dan 5.000. Het vraagt van een mantelzorger enorm veel op zowel
sociaal en emotioneel gebied om de zorg te dragen voor de partner met dementie. Nu al blijkt uit onderzoeken dat
78% van de mantelzorgers overbelast is. De gemeenten zijn vanaf 2015 door verruiming van de Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de begeleiding en dagbesteding. Gemeenten staan voor de taak om
belangrijke besluiten te nemen over hoe de beperkte financiële middelen ingezet gaan worden. Dat zijn geen
gemakkelijke keuzen. Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen wil de gemeenten hierbij ondersteunen met de
expertise die het heeft.
De lijsttrekkers zijn tijdens deze avond geïnformeerd over de omvang van het aantal mensen met
dementie in hun gemeenten, over de betekenis van het leven met dit ziektebeeld en vooral ook de
betekenis die dit heeft voor de mantelzorger en de behoeften die mantelzorgers hebben om het zo lang
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informatie via de Helpdesk Dementie. Tel 0314-329191 of
mail helpdeskdementie@slingeland.nl
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Nieuwe website
Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen is bezig met een nieuwe website. Deze website
komt binnenkort online!
www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl

