11/08/2015

Programma

Overlegplatform Dementie
Startvergadering
26 mei 2015

13:30 – 16:30
 Welkom
Voorstellingsronde en kennismaking
Voorstelling initiatiefnemers SEL Kempen en ECD Tandem
 Situering OPD in transitieplan dementiekundige basiszorg
 Brainstorm in groep - Plenaire uitwisseling
 Pauze
 Diagnose dementie: palliatieve benadering?
 Afspraken en varia

Voorstelling en kennismaking

SEL Kempen

 Deelnemers
 SEL Kempen
 Expertisecentrum Dementie Tandem

SEL Kempen vzw
Antwerpseweg 1a bus 1
2440 Geel
014/56 27 08

Medewerkers
Veerle Vansand (coördinator)
Chris Borgions (adjunct van de coördinator)
Roger Lemmens (stafmedewerker – aanspreekpunt KON-tact)
Cindy Heylen(administratie)

Samenwerkingsinitiatief
EersteLijnsgezondheidszorg
 Stimuleert de samenwerking tussen zorgactoren in de
eerstelijnsgezondheidszorg (+ andere echelons)
 Ondersteunt, versterkt de eerstelijnsgezondheidszorg
 Is aanspreekpunt voor de 1e lijn, overheid, 2e lijn en burgers
Werkingsgebied: arrondissement Turnhout

Doelstellingen



Zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg voor alle burgers



Optimale samenwerking en afstemming tussen
zorgactoren

Uitgangspunt: de patiënt staat centraal
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Opdrachten
 basisopdrachten van de Vlaamse overheid (SEL), oa.
thuiszorgdossier, faciliteren MDO, vormingen…
 opdrachten federale overheid (GDT)
 Opstarten of ondersteunen van andere initiatieven/projecten
(SEL/GDT), oa. OPD, KON-tact, Nachtzorg Kempen, …

 Zie www.selkempen.be

SEL Kempen (voorstelling)

Het netwerk van SEL Kempen (=partners)
• huisartsen
• thuisverpleegkundigen en
vroedvrouwen
• diensten voor gezinszorg
• kinesisten
• apothekers
• diensten MW ziekenfondsen
• OCMW’s

woonzorgcentra
lokale dienstencentra
regionale dienstencentra
verenigingen voor vrijwilligers,
mantelzorgers, en gebruikers
• netwerkorganisaties (Logo
Kempen, PNAT, ECD Tandem,
Netwerk GGZ,…)
•
•
•
•

Ook samenwerking met oa. ziekenhuizen, R.O.G., Thomas More
Kempen, zorgproeftuin LiCalab,…

Regionaal Expertisecentrum Dementie
ECD Tandem vzw
Prins Boudewijnlaan 9
2300 Turnhout
014/47 83 71

Medewerkers
Liesbeth Van Eynde (coördinator)
Ria Caers (dementie-experte)
Karolien Verschueren (dementie-experte)
May Cools (administratie)

ECD Tandem

ECD Tandem

Pluralistische vzw
RvB: thuiszorgsector, WZC, mutualiteiten, ziekenhuis, …
Voorzitter: Stefaan Voet

Werkingsgebied en samenwerking
Arrondissement Turnhout

Samenwerking op provinciaal /Vlaams niveau:
− Dementienetwerk Provincie Antwerpen:

Missie
ECD Tandem vzw staat in
voor de kwaliteitsvolle uitvoering van acties
die tot doel hebben
de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te
ondersteunen,
dit in samenwerking en duidelijke afstemming met alle
betrokken actoren.

ECD Tandem, ECD Orion en PGN
− ECD Vlaanderen
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Strategische doelstellingen ECD Tandem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deskundigheidsbevordering
Sensibilisering en uitbouw communicatie
Informatieverspreiding en adviesverlening
Signaalfunctie
Netwerking binnen zorgregio Turnhout
Ontwikkeling en verspreiding van
wetenschappelijke expertise en innovatie
7. Afstemming met ECD Vlaanderen en regionale
ECD’s

Sensibiliseren en uitbouw communicatie
 Vergeet dementie, onthou mens

Deskundigheidsbevordering
 Algemeen vormingsaanbod en vorming op maat
 Opleiding Referentiepersoon Dementie
 Terugkomdagen Referentiepersoon dementie
 Concept en vormingsmethodieken





Aan de slag met ‘Pluk de Dag’
Aan de slag met ‘Vergeet mij niet’
‘Mens erger je niet’
‘Ganzenbord

Informatieverspreiding en adviesverlening
 Informatiesessies aan mantelzorgers
Bv. praatcafés dementie, familiegroepen, thuiszorgorganisaties, …

 Dementie, vriend of vijand
ism Vormingsplus Kempen

 Dementievriendelijke gemeentes
 Koplopergemeentes
 Interregionale samenwerking

Signaalfunctie
Participatie aan
 lokale en provinciale besturen
 Adviesraden
 werkgroepen
 Kanaliseren van gemelde knelpunten
signalen m.b.t. lokale en provinciale overheid doorgeven aan
bevoegde instanties

 Doorverwijzing bij vragen van mantelzorgers
 Informatieaanbod omtrent dementie
 Brochures
 Laagdrempelige info op beurzen/evenementen

 Teenagers meets Alzheimer
 2de lijn Adviesfunctie

5. Netwerking binnen zorgregio Turnhout
 Samenwerking zorgpartners:
Versterken van de werking Praatcafés dementie
Nachtzorg
Vonk3
Kontact
Projecten
Zorgprotocol 3- projecten: Dessel – jongdementie
Geel - Huis Perrekes – Opmaat
Dementievriendelijke gemeenten

 Samenwerking met SEL, provinciale en lokale

organisaties/overheden
 Opstart overlegplatform Dementie
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Transitieplan

Transitieplan

 Transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het
natuurlijk thuismilieu’ i.o.v. Jo Vandeurzen
 Vier pijlers:
− Versterken van de mantelzorg via psycho-educatie
− Versterking van de dementiekundige basiszorg
− Inzet van referentiepersonen dementie

en dementie-experten
− Afstemming regionale ECD’s met SEL’s via OPD

Transitieplan : 2 doelgroepen

Mantelzorgers

Professionelen in de
thuiszorg

Psycho-educatie

Transitieplan

 Transitieplan Vlaamse overheid
KERN:
Alle woonzorgactoren worden geacht om
‘dementiekundig’ te worden, dus ook inclusief wie
voor mensen met dementie thuis zorgt.
Getrapt systeem van deskundigheid!

Transitieplan : 2 doelgroepen

Mantelzorgers

Professionelen in de
thuiszorg

Psycho-educatie

Transitieplan

 DOEL TRANSITIEPLAN:
Elke persoon met dementie of zijn mantelzorger
moet terecht kunnen bij één persoon,
die gedurende het hele proces
de zorgbegeleiding op zich neemt.
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Transitieplan

Transitieplan

Dementie-expert

Bachelordiploma
Referentiepersoon
dementie bij
woonzorgactoren
Dementiekundige
basiszorgverlener

Verzorgende,
oppashulp

permanente, dementiespecifieke
vorming

intervisie en supervisie
Vrijwilligers

voldoen aan competentieprofiel

Transitieplan

Transitieplan

Transitieplan

Transitieplan
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Overlegplatform dementie (OPD)

Overlegplatform dementie (OPD)

 Een OPD
is een open en pluralistisch overlegorgaan
dat openstaat voor alle zorgaanbieders
die werken met en voor
personen met dementie en hun omgeving
met als doel
de kwaliteit van zorg en begeleiding
in de zorgregio
blijvend aan te scherpen

 Doelstellingen OPD:

 Het OPD is een samenwerking tussen
SEL Kempen en ECD Tandem

Overlegplatform dementie (OPD)

− Uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise
− Bijdrage aan een genuanceerde beeldvorming rond

dementie
− Inventariseren en bespreken van de vastgestelde

noden en behoeften in de regio
− Kennismaking met bestaande en nieuwe initiatieven

en het ondersteunen en faciliteren ervan
− Regionale afstemming van de zorg voor personen met

dementie en hun omgeving

Overlegplatform dementie (OPD)

 Doelstellingen OPD (vervolg):
− Toegankelijk maken van de bestaande expertise
− Inventariseren van deskundigheid in de regio
− Realisatie en actualisatie van de sociale kaart
− Formuleren van adviezen naar alle deelnemende

partners van het platform
− Sensibiliserende en signaalfunctie naar beleid

 Terugkoppeling op Algemene Vergadering
− SEL KEMPEN
− ECD Tandem

 Frequentie OPD kan aangepast worden
naargelang noden en bereidheid

Overlegplatform dementie (OPD)

Overlegplatform dementie (OPD)

 Accenten:

 Accenten:

− Werkterrein = zorgregio Turnhout
− Bij voorkeur vaste deelnemer met actief engagement
− Mandaat vanuit organisatie
− Concreet werkzaam in de zorg voor personen met

dementie
− Samenwerking en netwerking
− Multidisciplinaire groep
− Thema’s worden bepaald door de deelnemers
(bottom-up)

− Bereidheid om kennis door te geven binnen

organisatie
− Expertise en kennis onderling delen (= meer dan

vorming)
− Hiaten kunnen teruggekoppeld worden naar hoger

niveau
− Verhogen van levenskwaliteit van personen met

dementie
− Wisselende locatie
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Overlegplatform dementie (OPD)
 Wat is het OPD niet?

Brainstorm in groep
Noteer op flappen:
Vertrekkend vanuit eigen werkveld mbt de zorg voor personen met dementie

− Vrijblijvende vergadering

− Sterktes
Wat loopt goed? Waar zijn we goed in?

− Praatbarak

− Werkpunten
Waar moeten we aan werken?
Waar willen we ondersteuning in? Wat zijn onze noden?

− Vervanging vorming
− Doelloos

− Opportuniteiten
Welke kansen kunnen we grijpen? Vooruitgang?
− Valkuilen

Brainstorm in groep

Afspraken en afronding
 In 2015 OPD data

 Plenaire uitwisseling

− 29 september
− 17 november

 Locatie: Wie wil gastheer zijn?
 Deelnemers OPD sluiten bij voorkeur aan bij
platform in eigen regio
 Leden OPD: wie engageert zich?

Varia
 Verslag OPD: wordt per mail bezorgd.
 Aankomende activiteiten:
− Zondag 31 mei:

Natuurbeleving voor personen met dementie
− 15 juni:

officiële opening en opendeur Jongdementiehuis Dessel
− 24 september:

Slotconferentie: Dementievriendelijke gemeente
te Herentals

Varia
Aankomende vormingen:
 Terugkomdagen referentiepersonen dementie
−
−
−

9 juni: Psychiatrie en dementie
15 september: Ontspoorde zorg
24 november: De mantelzorger als partner in de zorg

 Congres ECD Vlaanderen
thema: Langer thuis met dementie
1 oktober 2015

 2 daagse vorming: Dementie bij personen met een mentale beperking
12 en 26 oktober 2015

 Studiedag: Dementie in het ziekenhuis
26 april 2016
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Overlegplatform dementie
 Meer informatie:
selkempen@iok.be
tandem@dementie.be
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