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Bijeenkomst lijsttrekkers en ambtenaren



gemeenten West- Achterhoek



Kennis delen

Het Borghuis Doetinchem. 19.30 uur



Website-portaal NetwerkTransmurale Zorg



Symposium mantelzorgers en professionals



Geïntegreerde Zorg voor Ouderen 2020



Bijeenkomst voor lijsttrekkers en ambtenaren van

16 april 2014
Symposium mantelzorgers en professionals
22 april 2014
Bijeenkomst ‘Kennis Delen’

Integratie van 2 netwerken tot 1 Kennisnetwerk
Kwetsbare Ouderen in de West Achterhoek

de gemeenten West-Achterhoek

17.00-19.30 uur

Integratie tot 1 Netwerk

Bijeenkomst ‘Kennis delen’

Het Dementienetwerk West Achterhoek en Zorg

Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen organiseert

en welzijnsnetwerk West-Achterhoek (Zowel

een bijeenkomst voor alle zorg- en

NWA) zijn geïntegreerd tot één netwerk:

welzijnaanbieders en gemeenten in de regio. Het

Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen

doel is om organisaties goed te informeren over de
doelen die het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen

Het doel van het netwerk is door

beoogt. Tevens biedt deze bijeenkomst de

samenwerking, kennisontwikkeling, en –

mogelijkheid aan organisaties om kennis te delen.

uitwisseling tussen aanbieders zorg&welzijn en

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld innovatieve

informele zorg, de zorg voor kwetsbare ouderen

projecten die zij uitvoeren presenteren. De datum

zodanig te verbeteren dat ouderen zo lang

voor deze bijeenkomst wordt 22 april 2014 van

mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zo lang

17.00-19.30 uur. Mocht uw organisatie een

mogelijk kunnen blijven deelnemen in de

presentatie willen verzorgen of meer informatie

maatschappij.

willen dan kunt u contact opnemen met
i.bennink@markenheem.nl

Netwerk Transmurale Zorg ontwikkelt Transmuraal website-portaal als toegang
In de West-Achterhoek zijn diverse organisaties die samen werken in het Netwerk Transmurale Zorg. In de afgelopen
jaren zijn er onder deze vlag een aantal specialistische netwerken ontstaan, te weten: CVA, Palliatieve zorg, Wondzorg
en het recent uit twee netwerken gefuseerde Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen. Om de vindbaarheid te vergroten en
informatie en kennis makkelijker te delen wordt een transmuraal portaal ontwikkeld van waaruit doorgelinkt kan
worden naar de websites van de specialistische netwerken.

GZO 2020

Symposium

Geïntegreerde zorg voor ouderen uiterlijk in 2020 voor alle
ouderen in de regio! Een belangrijk project van het netwerk
met als doel het behoud van welzijn, kwaliteit van leven en
eigen regiefunctie van ouderen door beoordeling van alle
relevante gezondheids- en welzijnsdomeinen en goed
afgestemde samenwerking.

Bezoekers waren afgelopen jaar erg
enthousiast over het symposium, het
theaterstuk ‘Smeltende ijs’ . Zeer
herkenbaar voor zowel mantelzorgers als
professionals, leerzaam en informatief
kwam uit de evaluatie.
Het Netwerk organiseert daarom dit jaar

Nieuwe werkwijze
Huisartsenpraktijken: screening van ouderen,
multidisciplinair overleg, opstellen van 1 geïntegreerd

nog een keer hetzelfde symposium voor
mantelzorgers en professionals.

zorgleefplan en coördinatie door het aanwijzen van een

Het symposium heeft als doel om kennis

casemanager.

en informatie te geven over dementie aan

Slingeland Ziekenhuis: zorgverbeterprogramma voor

mantelzorgers en professionals.

kwetsbare ouderen, medebehandeling door Geriatrie- en
Het symposium vindt plaats op 16 april

Vrijwilligersteam.
Uiteindelijk: één netwerk van Geïntegreerde Zorg voor

2014.

Ouderen thuis, in het ziekenhuis of tijdelijk in het
verpleeghuis

Bijeenkomst voor lijsttrekkers en ambtenaren
Met de transitie van de AWBZ naar Wmo en de daaraan gekoppelde bezuinigingen is het
Website:
www.zowelnwa.nl
www.dementienet
werkwestachterho
ek.nl
Twitter:
@ZowelNWA
@dementienetwerk

van belang dat zorg en welzijn rondom kwetsbare ouderen goed georganiseerd wordt. Er
liggen uitdagingen voor de gemeenten. In het voorjaar van 2014 vinden er
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met ons netwerk willen wij graag de lijsttrekkers en de
ambtenaren die betrokken zijn bij het onderwerp transitie van AWBZ naar Wmo,
informeren over de problemen en behoeften van mensen met dementie. Daarom wordt er
door de Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen een bijeenkomst voor de lijsttrekkers en
ambtenaren van alle gemeenten van de West-Achterhoek georganiseerd. Deze
bijeenkomst vindt op 18 februari 2014 plaats om 19.30 uur in Het Borghuis te Doetinchem.

