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Dementie in tijden van corona
We kunnen er ook in deze nieuwsbrief niet
omheen: corona. De uitbraak van het
coronavirus zet onze samenleving op z’n kop
en heeft ook een enorme invloed op mensen
met dementie en hun naasten. Reden voor veel
leden van het Deltaplan Dementie om met
allerlei mooie initiatieven en praktische tips te
komen. We noemen hier bijvoorbeeld de Paasactie #wevergetenjullieniet van Alzheimer
Nederland om ook nu aandacht te vragen voor mensen met dementie. Op onze website
meer over initiatieven van de leden van het Deltaplan Dementie.
En wat betekent de coronacrisis voor de dementiezorg? Het Netwerk Dementie
Haaglanden, één van de proefregio’s waar de nieuwe
Zorgstandaard Dementie wordt geïmplementeerd, zette
dat op een rij. Meer lezen? Kijk op de website van
Dementiezorg voor Elkaar voor de analyse van
de knelpunten én voor praktische aanbevelingen.

Jaarevent 2020, save the date
De voorbereidingen voor het Jaarevent
Deltaplan Dementie 2020 zijn in volle gang. Het
wordt een speciale editie waarin de rijke
oogst van 8 jaar Deltaplan Dementie centraal
staat. En we kijken ook vooruit. Minister Hugo
de Jonge is aanwezig om ambitieuze
dementieplannen te lanceren voor de komende
jaren.
Het event zal worden gehouden op dinsdag 3 november in het NBC te
Nieuwegein. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de corona maatregelen verwachten
we in juni te starten met de inschrijving. Deelname is gratis dus noteert u deze bijzondere
bijeenkomst alvast in uw agenda.
Het Jaarevent vormt de zevende - en in de huidige vorm laatste - van een serie
succesvolle jaarcongressen van het Deltaplan Dementie met de programma's Memorabel,
Dementiezorg voor Elkaar en Samen
dementievriendelijk. Opbrengsten, inzichten en
toepassingen uit deze programma's zullen worden
gepresenteerd. Ook dit keer zullen er workshops zijn
over een breed scala van onderwerpen, georganiseerd
door leden van het Deltaplan Dementie. Als sprekers
verwelkomen we minister Hugo de Jonge, Pauline
Meurs, Roger van Boxtel en Philip Scheltens (dagvoorzitter).

Aanpak probleemgedrag bij dementie
op jonge leeftijd
Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt
vaak voor bij dementie. Ook jonge mensen met
dementie hebben hiermee te maken en de
impact op de omgeving is groot. Onderzoekers
van het Radboudumc probeerden een
antwoord te vinden op de vraag hoe
zorgverleners het beste kunnen omgaan met
probleemgedrag in het verpleeghuis. Daarvoor is in de Beyond-II studie het bestaande
zorgprogramma ‘Grip op moeilijk hanteerbaar gedrag’ op maat gemaakt voor deze
doelgroep.
Bij jonge mensen met dementie (circa 12.000 mensen in Nederland) is de aanpak van
probleemgedrag nog weinig onderzocht. Wel is duidelijk dat, terwijl probleemgedrag niet
váker voorkomt, de impact voor de omgeving wel groter is. In de hoop het medicijngebruik
omlaag te brengen, en tegelijk probleemgedrag te verminderen werd in de Beyond-II
studie van het Radboudumc samen met het VUmc een methode voor oudere mensen met
dementie geschikt gemaakt voor jongere mensen.
De Grip aanpak is een stapsgewijze methode om probleemgedrag tijdig op te merken, te
analyseren, te behandelen en te evalueren. Die stappen zijn niet anders dan bij oudere
mensen met dementie maar de uitwerking is specifiek voor dementie op jonge leeftijd.
Daarbij worden ondermeer de richtlijnen van Verenso gebruikt. Door de behandeling van
probleemgedrag op maat te organiseren, blijft de kwaliteit van leven optimaal, en neemt de
belasting van het zorgteam af.
Ga hier naar de publicatie 'Betere zorg voor jonge mensen met dementie bij
probleemgedrag'

Register Dementiezorg geïntroduceerd
Het Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek
van de gezondheidszorg, introduceert
het ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’.
Het register heeft als doel om meer inzicht te
geven in het gebruik van zorg en
ondersteuning door mensen met dementie en
hun naasten en zo de kwaliteit verder te
verbeteren. Dit wordt gedaan door het combineren van bestaande gegevens. Zo wordt
extra registratielast voorkomen. Het Register kwam tot stand binnen het programma
Dementiezorg voor Elkaar en in nauwe samenwerking met partijen als VWS en Alzheimer
Nederland.
Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van
dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met regionale en/of landelijke
partners in gesprek te gaan. Krijgen mensen de juiste zorg? En hoe kunnen we nog betere
zorg leveren, op het juiste moment en op de juiste plek? De komende tijd worden
gegevens gepubliceerd rond verschillende thema’s zoals langdurige zorg,
ziekenhuisopnamen, huisartsenzorg, medicatiegebruik en jonge mensen met dementie.
Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017
dementie hadden en iets meer dan 56.000 inwonende partners.
Ga hier voor meer informatie naar de website van Dementiezorg voor Elkaar.

'De mond niet vergeten!'
Het Memorabel project ‘De mond niet
Vergeten!’ zorgde ervoor dat er in 14 regio’s bij
zorgprofessionals en mantelzorgers meer
aandacht is voor de dagelijkse
mondverzorging bij thuiswonende ouderen en
mensen met dementie.
Betere mondgezondheid voor thuiswonende
kwetsbare ouderen. Een goede mondgezondheid is van belang voor eten maar ook in
sociale contacten en voor het in stand houden van de algemene gezondheid.
Het project resulteerde erin dat zorgverleners meer zijn gaan samenwerken en de
mondzorg meer is geïntegreerd in hun dagelijkse praktijk. Implementatie van 'De Mond
Niet Vergeten!' heeft tevens de bewustwording van het belang van mondgezondheid bij
kwetsbare ouderen vergroot en droeg positief bij aan de dagelijkse mondverzorging.
Meer informatie is te vinden op de website van ZonMw.

Samen dementievriendelijk succesvol
In eerdere edities van deze nieuwsbrief hielden
we u op de hoogte van de groei van het aantal
mensen dat zich in het kader van het
programma Samen dementievriendelijk heeft
geregistreerd als dementievriendelijk. Met trots
kunnen we melden dat in het begin van dit jaar
het aantal van 310.000 is bereikt, waarmee de
oorspronkelijk doelstelling nu reeds gehaald
is! Maar daarmee zijn we er niet en inmiddels staat de teller op bijna 350 duizend.
Door de vergrijzing verdubbelt het aantal mensen met dementie de komende decennia
naar een half miljoen. Dit vraagt om een antwoord uit de samenleving. Het wordt steeds
belangrijker dat meer mensen goed om kunnen gaan met mensen met dementie.
Bijvoorbeeld kappers, tandartsen, winkel-, horeca- of bankpersoneel, maar ook vrienden,
familie, buurtgenoten en verenigingsmaatjes. Voor al deze doelgroepen biedt Samen
dementievriendelijk trainingen, zowel online als op locatie. Dit maakt het hoge
aantal registraties nog meer bijzonder.
Bent u zelf al dementievriendelijk? Ga hier naar de website van Samen dementievriendelijk
en kijk wat er allemaal mogelijk is.

Casemanager ook in het verpleeghuis
Het Parkhuis voert een pilot uit waarbij zij hun
casemanagers dementie ook na verhuizing
naar het verpleeghuis de cliënt begeleiding
laten bieden. Dit voor een betere en meer
geleidelijke overdracht. Casemanagers Annette
Wilson en Daniella de la Fuente delen hun
ervaringen: ‘Zonder deze begeleiding valt de
mantelzorger echt in een zwart gat.’ De pilot
van Het Parkhuis loopt eind mei af, maar de zorgorganisatie wil er hoe dan ook mee door
vanwege de goede resultaten. De toekomstige financiering is nog een vraagstuk, maar
duidelijk is wel dat de resultaten er mogen zijn.
Eerder was het zo dat zodra iemand verhuist naar een verpleeghuis, de begeleiding van
de casemanager ophoudt. Dat zorgt voor een abrupte overgang. De mantelzorgers
hebben soms jarenlang contact met hun casemanager gehad. Op het moment dat hun
naaste naar een verpleeghuis gaat stopte dat, wat veel emoties opleverde. 'Dan is het fijn
dat nu verlengde inzet van de casemanager in het verpleeghuis mogelijk is.'
Klik hier voor het volledige interview met Annette Wilson en Daniella de la Fuente.
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