Thema en sessienummer:
Data en monitoring;
Inzichten uit Regiobeeld Drentse
ouderenzorg
Welke inzichten en opgaven zien we
in het Regiobeeld Drentse
ouderenzorg?

Domeinoverstijgend
samenwerken in de praktijk; voor
een langer en veiliger thuis in de
eigen gemeenschap
Praktijkvoorbeeld van
persoonsgerichte en integrale zorg en
ondersteuning met betrokkenheid
van de (omgeving van de) burger en
het burgerinitiatief

Inhoud en sprekers:
Regiobeeld en de Pilot Zorgcoördinatie acute zorg in Drenthe
In deze deelsessie gaan we in op de opgaven in de ouderenzorg aan
de hand van het regiobeeld. In het bijzonder besteden we aandacht
aan de acute zorg. Hiervoor gaan we dieper in op de ontwikkelingen
van de Pilot Zorgcoördinatie acute zorg in Drenthe. Er is ook tijd om
vragen te stellen.
Sprekers:
 Erik Koekoek, strategisch adviseur gemeenten Zilveren
Kruis
 Janiek Hanken, adviseur Proscoop
Eind 2018 zijn in Hollandscheveld zorgorganisatie NNCZ, de
Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt, de gemeente
Hoogeveen, Zilveren Kruis en zorgaanbieders Icare, Buurtzorg en
Beter Thuis Wonen, gestart met een driejarig experiment
‘domeinoverstijgend samenwerken (DOS)’. Met het experiment
DOS Hollandscheveld wilden de samenwerkingspartners aantonen
dat het organiseren van zorg en ondersteuning vanuit één integraal
perspectief bijdraagt aan een beter antwoord op de vraag van de
kwetsbare inwoner dan vanuit het perspectief van de verschillende
financieringsdomeinen.
Het primaire doel van domeinoverstijgend samenwerken is
verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare burgers en
naasten. Door ondersteuning te bieden in de ‘regie op het eigen
leven’ en door de inzet van informele zorg. Hiermee kunnen
kwetsbare burgers zo lang mogelijk het leven leiden dat ze graag
willen.
In deze sessie schetsen we de principes en effecten van
domeinoverstijgend samenwerken. Wat zijn geleerde lessen ten
aanzien van de samenwerking; hoe is deze tot stand gekomen en
welke keuzes en afspraken zijn gemaakt? Samen met de
dorpsregisseur en “maotwerkers” zoomen we in op (de casuïstieken
in) de praktijk.
Sprekers:
 Roeli Mossel, bestuurder NNCZ en samen met de
dorpscoöperatie initiatiefnemer DOS
 Jacomijn de Jong, dorpsregisseur Hollandscheveld verbindt
 Gerlinde Bruinenberg en Marit Benjamins,
wijkverpleegkundigen en tevens “Maotwerkers”



Jolanda Groothuis, beleidsadviseur Icare en projectteamlid
Alliantie

Ouderen aan zet, want ouderen kunnen het verschil maken
Ouderenparticipatie
In deze sessie gaat het over invloed uitoefenen op en mede vorm
geven van beleid. Wat levert deze vorm van ouderenparticipatie
op? Voor de samenleving en voor ouderen zelf?
Sprekers:
We bespreken het aan de hand van de ervaringen van:
 Herman Brunsting, Regiegroep Integrale Zorg Hoogeveen
 Ria van Loon, Landelijke Raad van Ouderen
 Tonia Wind, Adviesraad Sociaal Domein Coevorden
 Anjo Geluk, Denktank 60+
 Henk Wind, gemeente De Wolden
 Gespreksleiding: Mieke Sol (Denktank 60+) en Marian
Feitsma (CMO STAMM)
Woonopgave voor ouderen in Drenthe
Wonen, Welzijn en Zorg

In deze deelsessie gaan we in op de trends en ontwikkelingen vanuit
de woonopgave voor ouderen in Drenthe. We geven een doorkijk in
woonwensen van senioren en de verschillende woonvarianten en
tussenvormen. Er is ook tijd om vragen te stellen.
Sprekers:
 O.a. Dr. Martin Paul Bakker, onderzoeker CMO STAMM /
Trendbureau Drenthe
 Best practice uit de regio
Proactieve zorgplanning en voorbereiden op de laatste levensfase

Proactieve zorgplanning en
voorbereiden op de laatste
levensfase!

Onderwerpen die aan bod komen:
 Proactieve zorg planning in de zorg; wat betekent het?
 Laatste levensfase! Hoe maak je het bespreekbaar?
 Samenwerken in de keten! hoe kunnen we met elkaar deze
opgave beslechten?
Sprekers:
 Marieke Hartgerink; klinisch geriater / Wilhelmina
Ziekenhuis Assen
 Rika Roffelsen; coördinator / Netwerk Dementie Drenthe
 Eline Peterse; wijkverpleegkundige palliatieve zorg / Icare
 Jaap te Velde; projectleider Proactieve zorgplanning
Drenthe / HZD

Grensvlakken tussen de
Wmo/Zvw en Wlz; hete aardappel of
samen optrekken?

Grensvlakken tussen de Wmo/Zvw en Wlz; hete aardappel of
samen optrekken
Ouderen, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars zoeken
binnen de Alliantie Drentse zorg met Ouderen samen naar
oplossingen voor vraagstukken in de grensvlakken tussen Wet
maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en de Wet
langdurige zorg. Ouderen, mantelzorgers, maar ook professionals
lopen regelmatig vast bij de overgang van Wmo/Zvw en Wlz in de
grenzen tussen de verschillende wetten. Welke mogelijkheden zijn
er? Wie is verantwoordelijk? Wie betaalt wat? Waar moet je zijn en
wat moet je er voor doen?

In deze interactieve subsessie gaan we op basis van casuïstiek
dieper in op de wetgeving, de regelingen en de ontwikkelingen op
het gebied van deze grensvlakken. Hoe is het geregeld en hoe
organiseren we het met elkaar? En hoe zorgen we dat het
duidelijker wordt voor ouderen en mantelzorgers?
Sprekers:
•

Elisabeth Floor, adviseur Proscoop en
procesbegeleider van de werkgroep Grensvlakken
van de Alliantie

•

Saskia Rengers, Zorgbelang Drenthe, onafhankelijk
cliëntondersteuner bij Wmo in diverse gemeenten en
Wlz voor Drenthe samen met een cliënt.

•

Marlies Groot Nibbelink, Zorgwegwijs, adviseur en
trainer

Partners Alliantie In de Alliantie vertegenwoordigen de onderstaande partners de verschillende
domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen:

