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Thema's

Respijtzorg

Samenwerking Reestlandhoeve

Samenwerking Casemanagers

Ambulante dienstverlening

Samenwerking Netwerk

Gespreksgroep voor partners

Behalen Prezo keurmerk

Woon-aspect



Respijtzorg

 Inpandig – voordelen hiervan

 Pilot binnen regio Drenthe

 Review eerdere logeeropnames



Planbare logeerzorg is noodzakelijk voor jong

e

mensen met dementie

Eens Oneens





Samenwerking 
Reestlandhoeve

o Ontstaan samenwerking

o Intentieverklaring

o Subsidieaanvraag bij provincie

o Casus nieuwe bewoner (filmpje)



Valt de categorie jonge mensen met dementie binnen de doelgroep laag volume en

hoog-complexiteit

Eens Oneens



Samenwerking 

Casemanagers

- Verwijzen

- Leggen verbinding Intramuraal en Extramuraal

(maandelijkse overleggen)

- Afstemmen behoefte en dienstverlening (individ. 

Ambulante dienstverlening, respijtzorg)

- Weten wat er speelt, waar behoeftes liggen

- Samenwerking optimaliseren (webinar)



Het is 

van belang dat de casemanager het totale cliëntenpad volgt

Eens Oneens



Ambulante

dienstverlening

''Inzet van ondersteuning voor jonge mensen

met dementie, moet erop gericht zijn, dat ze

zo lang mogelijk mee kunnen doen in 

de samenleving''

Anouschka Welbergen, 

ambulant dienstverlener/dagbestedingscoach

Zorggroep Noorderboog

-Verwijzing

vanuit Casemanager

-Cliëntgerichte doelen



Het bieden van individuele ambulante dienstverlening

moet een noodzakelijke dienstverlening vanuit

intramuraal werken

Eens Oneens



Samenwerking Netwerk

 Gemeente Meppel (participatie in werkgroep dementievriendelijk Meppel)

 Provincie Drenthe (netwerk Dementie Drenthe)

 Leergemeenschap Noord Nederland (netwerk Friesland/Groningen/Drenthe)

 Landelijk kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

 Samenwerking binnen dementievriendelijk provincie Drenthe (Interzorg, 

Tangenborgh groep, Zorggroep Noorderboog)

 Samenwerking Zorghoeve Reestlandhoeve



Zonder goed gecoördineerde netwerkzorg is 

kwalitatief goede zorg voor de doelgroep

jonge mensen dementie onmogelijk

Eens Oneens



Gespreksgroep

Partners

* Cursus zorg om dementie

* Psycho-educatie: Wat is dementie en

hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

* Verhalen uitwisselen en vragen stellen

* Ruimte voor gevoelens en gedachten

* Ruimte voor eigen inbreng en onderwerpen



Behalen Prezo 

keurmerk

Uitgangspunten > 7 waarden Prezo:

 Plezier

 Veiligheid

 Ruimdenkend

 Vrijheid

 Participeren

 Vertrouwen

 Vakkundigheid

Stappen naar Prezo
voorgaande gesprekken, trainingsdag, 
auditdag

Keurmerk



Behalen van prezo-keurmerk is geen

garantie voor kwalitatief goede zorg

Eens Oneens



Woonaspect

 Komen wonen op de Oosterboer

 Multidisciplinaire benadering

 Scholing medewerkers

 Afgestemde

daginvulling/Reestlandhoeve



In elke provincie is binnen 2 jaar een

woonvorm mogelijk voor jonge mensen

dementie

Wenselijk Niet realistisch


