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Netwerk dementie Noord West Veluwe

Signaleringskaart

Huishoudelijke
medewerkers
Burgers
Vrijwilligers
Kerken
Alzheimer café

Vroeg signalering door:

Vroeg signaleringskaart is ontwikkeld
3000 kaarten zijn gedrukt. 
Kaart staat op site netwerk dementie 
is digitaal verspreid 

Crisisplan

Actieplan bij zorgcrisis
Crisisplan is ontwikkeld in samen werking met
Gezond Veluwe en is op internet geplaatst van
Gezond Veluwe. 

Meldpunt klanten

Coördinatoren netwerk
Netwerk coördinatoren beheren het meldpunt
klanten vanaf aug 2020
54 klanten aangemeld vanaf aug tot en met
dec. 

Advance Care
Planning (ACP)

Casemanagers in gesprek
met klant en mantelzorg

Wie mag er voor u spreken als u het niet meer
kan?
Ziekenhuis opname of coronahotel?
Wel of niet beademing?
OZO verbindzorg en huisarts

Casemanagers hebben handvatten gekregen om
ACP goed vorm te geven in corona tijd. 
Samen met Gezond Veluwe lijn uitgelegd tav ACP
gesprekken.

Ditigaal
alzheimer café

Stamtafel Breinpunt
Elburg

26 nov: Eerste digitale alzheimer café in ons
rayon vanuit gemeente Elburg
Stamtafel Breinpunt Elburg opgezet
Digitale ontmoetingsplek voor mantelzorgers
en mensen met dementie
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Samenwerking
casemanager en
welzijn

Functie omschrijving welzijnsmedewerker en
casemanager uitgewisseld
Scholing over "Goed leven bij dementie", hoe
pak ik gezamenlijke besluitvorming aan?,
zelfbeoordelingsinstrument Gezamenlijke
besluitvorming (Windesheim)
Scholing over pijnbeleving, wet zorg en
dwang, stichting Blijf, signaleringskaart
Samenwerking welzijn en cm per gemeente
verder vorm gegeven

Netwerk
palliatieve zorg
Netwerk
dementie

Samenwerking verder vorm gegeven in de vorm
van een project : "Vroegtijdig in gesprek over de
laatste levensfase bij dementie" 

Verbinding met
andere
netwerken

1 keer per 2 maanden gesprek met netwerk
coördinator Flevoland
Dementie Netwerk Nederland 
Drenthe: info ACP

Dementie zorg thuis


