Meerjarenplan 2022-2023: Netwerk Dementie Fryslân

Focuspunten

1

Een toekomstgerichte
werkwijze ontwikkelen voor
casemanagement dementie

Beoogde resultaten
per focuspunt

Visie & Missie

- Aantal mensen met dementie
zal sterk toenemen

Resultaten:
• Gespecialiseerde casemanager dementie integreren
in zorg, medisch en sociaal domein

Visie
Provinciaal samenwerken en het
gespecialiseerd casemanagement
dementie goed in de keten te
positioneren. Gezamenlijk, zonder
concurrentie, de zorg en werkwijzen met
elkaar afstemmen.

• Inzet van zorgtechnologie

Resultaten:
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Deskundigheid van de
betrokken professionals
bevorderen

Urgentie

Gespecialiseerde casemanagers dementie:
• Er worden verschillende trainingen en opleidingen
aangeboden zoals Familiezorg en de aanvullende
opleiding voor Dementie op jonge leeftijd.

Missie
Gespecialiseerde casemanagers
dementie in Friesland faciliteren in hun
dagelijkse werk zodat zij lokaal een sterk
netwerk op kunnen bouwen. Door
casemanagers te ondersteunen, zal de
persoon met dementie, hun naasten en
verwijzers baat hebben bij het netwerk.

Generalistische professionals (wijkverpleegkundigen,
Praktijkondersteuners huisarts en medewerkers sociaal
domein):
• Beschikken over voldoende kennis over dementie en
weten wanneer en welke gespecialiseerde
casemanagers dementie zij in kunnen schakelen

Resultaten:
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Thuis wonen met dementie

Meer aandacht voor de thema’s:
• (Vroegtijdige) betrokkenheid van casemanager
dementie in het diagnostisch proces (ZSD,
aanbeveling 3)
• Leren leven met dementie: de rol van de
casemanager dementie (ZSD, aanbeveling 7 en 10)
• Versterken van het informele netwerk

Dementie in cijfers

Provincie

2020

2025

2030

2040

Friesland

12000

14000

16000

21000

Bron: Alzheimer Nederland

- Mensen met dementie zullen
langer thuis blijven wonen
- 52% van de mantelzorgers in
Friesland voelt zich tamelijk
belast, zeer zwaar belast of
overbelast
- Bij onveranderd beleid zal 1
op de 6 mensen in de
ouderenzorg moeten werken,
waar dat nu 1 op de 16 is.
- Complexere zorgvraag

Partners van
het netwerk
Organisaties waar
gespecialiseerde
casemanagers dementie
werkzaam zijn:
•
•
•
•
•

KwadrantGroep
Thuiszorg Het Friese Land
Thuiszorg Zuidwest Friesland
ZuidOostZorg
Meriant

Contact

• Proactieve zorgplanning (ZSD), aanbeveling 1)
• Warme overdracht (ZSD aanbeveling 20)

• Palliatieve zorg (ZSD aanbeveling 9)

Ketenregisseur
Marije Effing
06-1091 8265
info@netwerkdementiefryslan.nl
www.netwerkdementiefryslan.nl

