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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Breinlijn

ONTWIKKELEN IN CORONA TIJD

Huis voor Levensvragen

We maken bijzondere tijden mee met elkaar. Het dagelijks
leven ziet er de afgelopen maanden heel anders uit door
Corona. We hopen dat het, ondanks de omstandigheden,
goed met u gaat! Ondanks de onzekerheid, de angst die er
is, de onrust en alle aanpassingen die worden gedaan
nemen we u graag mee in een aantal mooie ontwikkelingen
waarmee wij de zomer in gaan.

Palliatieve Verpleegkunde
ZZS Netwerkdag
Team Lerende Netwerken
Houvast Oosterschelderegio
Casemanagement per
gemeente
Kort nieuws

Recent zijn er twee mooie projecten van start gegaan te
weten Breinlijn en Huis voor Levensvragen Zeeland, u leest
er in deze nieuwsbrief meer over. Ook is de startdatum van
de opleiding Palliatieve Verpleegkunde in Zeeland bekend
geworden. Ook hier was Corona spelbreker, maar de
inschrijving staat nu open. Met veel plezier berichten we
over onze eerste Zeeuwse Zorgschakels Netwerkdag op 1
oktober a.s. met als thema 'Afstand & Nabijheid'. We leefden
de afgelopen periode op afstand en voelden nabijheid. Laten
we hier wijze lessen uit trekken. Save the date!
Verder kunt u lezen over wat ons bezig hield en hoe de
organisatie ontwikkelt. We wensen u veel leesplezier en een
goede zomer in Zeeland.
Directie en medewerkers Zeeuwse Zorgschakels

BREINLIJN GESTART Het gratis loket voor alle vragen over hersenletsel

Met veel elan is ondanks alle social distance beperkingen de lancering van Breinlijn
landelijk van start gegaan. Online, via social media en fysiek met de start van twee
hersenletseldeskundigen in Zeeland. Onze provincie is een van de vier koplopersregio’s
die in april 2020 met dit concept in een landelijk
netwerk van start is gegaan.
Hersenletsel kan veel uitdagingen opleveren op allerlei gebieden: wonen, onderwijs,
werk, vrije tijd, relaties en zorg. Hoe regel ik gezinsondersteuning? Waar kan ik
sporten? Wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? Dat en meer zijn vragen die
leven. De vaste medewerkers van Breinlijn kunnen beantwoorden de vragen en kunnen
daarbij steunen op een team van gespecialiseerde deskundigen.
Grote kans dat u op social media of de radio de berichtgeving heeft gezien of gehoord.
Sinds 12 mei 2020 gaan vragen over hersenletsel die gesteld worden door professionals
of door inwoners van Zeeland naar Breinlijn:
T 085 225 02 44 | E info@breinlijn.nl | W Breinlijn.nl
Of luister hier het interview terug
Breinlijn is een coproductie van een landelijk initiatief, Zeeuwse Zorgschakels als
schakelpunt en Gors en Revant die hersenletseldeskundigheid leveren.

HUIS VOOR LEVENSVRAGEN ZEELAND
Geestelijke begeleiding in de thuissituatie
Na een jaar van voorbereiding en puzzelen op de juiste vorm,
de passende financiering en het aantrekken van de juiste
mensen op de juiste plek is in mei 2020 het Huis voor
Levensvragen Zeeland zichtbaar van start gegaan. Met een
website, een eigen telefoonnummer, een netwerk van
geesletijk verzorgers en een schat aan ervaringskennis uit
andere regio’s.

Het Huis voor Levensvragen Zeeland is een initiatief van het
Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland en wordt bij de opstart
begeleid door Zeeuwse Zorgschakels. Deze virtuele plek biedt
inwoners van Zeeland de mogelijkheid om zowel via de e-mail
als telefonisch in contact kan komen met een geestelijk
verzorger. Nu veel mensen steeds langer en zelfstandiger
thuis blijven wonen neemt ook het aantal levensvragen toe
waar mensen in de thuissituatie mee te maken krijgen.
Bijvoorbeeld omdat er (plotseling) sprake is van ernstige
ziekte of omdat mensen ouder worden en meer nadenken
over de dood. Niet altijd kunnen of willen mensen met deze
levensvragen terecht in hun eigen netwerk.
Dan is het mogelijk het Huis voor Levensvragen te benaderen.
In eerste instantie is het huis speciaal bedoeld voor hulp in de
thuissituatie bij levensvragen van 50 plussers en/of hun
naasten, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase van
het leven. Daarnaast kunnen ook hulpverleners van cliënten of
patiënten met levensvragen terecht voor advies en
overleg. Kijk op de website voor meer info over levensvragen
en het Huis.
Huis voor Levensvragen Zeeland is van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar:
T 0118-745808 | E info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl

PALLIATIEVE VERPLEEGKUNDE
Startdatum bekend
Sinds november vorig jaar zijn we in gesprek over de start van een Zeeuwse uitvoering
van de opleiding Palliatieve Verpleegkunde. De getoonde belangstelling gaf vertrouwen
en heeft ertoe geleid dat we in samenwerking met een opleidingsexpert zijn gaan
werken aan een programma waar instroom met verschillende achtergronden mogelijk
is. Maandag 28 september 2020 gaat de opleiding van start in Vlissingen.
Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen, onder meer
door de vergrijzing, het toenemend aantal palliatieve ziektebeelden dat hiermee
gepaard gaat en het overheidsbeleid dat erop is gericht mensen zo lang mogelijk thuis
te verzorgen.
Deze uitwerking in Zeeland is een co-productie van AVANS+ (die een gecertificeerde
opleiding bieden) HZ University (die faciliteiten en kennis bieden), Zeeuwse
Zorgschakels die partijen bijeen brengt en meedenkt over passende uitvoering en het
expert team van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland waar veel kennis en kunde op dit
gebied verzameld is.
Meer informatie vindt u op de website van AVANS+. Aanmelden voor de opleiding
Palliatieve Verpleegkunde kan via deze link.
website van AVANS+ (AVANS + opleidingspagina invoegen.
opleiding Palliatieve Verpleegkunde kan via deze link.

Aanmelden voor

de

TEAM LERENDE NETWERKEN
Dementie, Palliatieve Zorg & Dementie
Kennis delen, samenwerken in netwerken, leren en ontwikkelen, het wordt steeds
belangrijker. Reden om de drie netwerken die binnen Zeeuwse Zorgschakels actief zijn
meer met elkaar te verbinden en samen te laten werken. Daarvoor is het team lerende
netwerken gestart. Manager netwerken en kwaliteit is Denise de Waal. Zij werkt bij de
uitvoering nauw samen met drie coördinatoeren Hanneke Westrate (Netwerk
Dementie), Gwendoline van den Eynde (Netwerk Palliatieve zorg) en Roxanne van Vugt
(Netwerk Hersenletsel). Zij gaan aan de slag om de netwerken samen met professionals
en partijen in het veld tot wasdom te brengen. Zij zijn bereikbaar via het algemen
nummer van Zeeuwse Zorgschakels.

ZEEUWSE ZORGSCHEALS NETWERKDAG
AFSTAND & NABIJHEID Donderdag 1 oktober 2020

Op donderdag 1 oktober a.s. organiseren we de eerste Zeeuwse Zorgschakels
Netwerkdag. Met een passend thema in deze tijd, namelijk 'Afstand & Nabijheid'. In
deze bijzondere tijd worden we uitgedaagd om na te denken over de vraag hoe we op
afstand toch nabij cliënten kunnen blijven. Letterlijk, maar ook het toenemend gebruik
van digitale instrumenten zorgt voor afstand met de vraag nabij te blijven.
Het event is Corona proof. We starten met een online webinar en er is een mogelijkheid
om nadien op vier plaatsen in Zeeland mee te doen aan een kleinschalig event. Het
webinar is live te volgen voor een iedereen die zich hier voor aanmeldt. Anne Mei
The, cultureel antropoloog en sinds 2012 bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en
Dementie aan de Universiteit van Amsterdam zal dit webinar verzorgen.
Reserveer alvast de middag van 1 oktober! En houd uw mailbox in de gaten.

HERUITGAVE HOUVAST DEMENTIE
voor de Oosterschelderegio
Houvast, een initiatief van CZ en mede mogelijk gemaakt door SWVO en Zeeuwse
Zorgschakels, is recent verschenen in een heruitgave. Deze keuzegids helpt mensen
met dementie en hun mantelzorgers om de weg te vinden naar zorg en ondersteuning.
De uitgave is ook online te vinden en te downloaden.
In de keuzewijzer vindt u informatie over onder andere de volgende onderwerpen: ‘Is
het dementie of niet?’ ‘Dementie, en nu?’, ‘Samen leven met dementie’, ‘Zorg en
ondersteuning organiseren’ en ‘Zorg uit huis’.
Wilt u een papieren versie van de Keuzewijzer Houvast Dementie Oosterschelderegio
ontvangen? Bel of mail naar Zeeuwse Zorgschakels. Graag in uw email duidelijk
vermelden dat u de Houvast, keuzewijzer voor de Oosterschelderegio wil ontvangen.
De heruitgave voor Walcheren en Zeeuws Vlaanderen is in de maak.

CASEMANAGEMENT DEMENTIE
In elke gemeente een eigen team
Wie zelf of als mantelzorger te maken krijgt met dementie, zit
vol vragen en heeft zaken te regelen naast de emoties en
praktische
problemen.
Casemanagers
van
Zeeuwse
Zorgschakels zorgen voor ondersteuning bij al deze aspecten.
Op maat en in nauw overleg met de cliënt en diens naasten.
Inmiddels ondersteunen wij met ruim 40 casemanagers
mensen met dementie en hun naasten. Dat doen we sinds
begin 2020 in kleine teams per gemeente. Alle 13
gemeenten in Zeeland beschikken over ten minste één team
van casemanagers die voor de inwoners met dementie van die
gemeente klaar staan. Onze casemanagers werken nauw
samen met de huisartsen en andere betrokkenen zoals
wijkverpleging, dagbesteding en de gemeenten. Aanmelden
voor de ondersteuning van een casemanager kan via de
huisarts, de geriater of direct via het aanmeldformulier op
onze website.

KORT NIEUWS
De website ontwikkelt mee
Zeeuwse Zorgschakels ontwikkelt en de website groeit met
ons mee. Kijk voor informatie over projecten, de lerende
netwerken en/of casemanagement dementie op onze recent
geactualiseerde website!

Nieuw bezoekadres
Zeeuwse Zorgschakels heeft sinds 1 juni jl. een nieuw
bezoekadres. U vindt ons tegenwoordig op het Stadhuisplein
20, 4382 LG in Vlissingen. Mail, telefoon en overige gegevens
zijn ongewijzigd.

Vacature
Per 1 september a.s. ontstaat er een vacature voor
casemanager dementie in Zeeuws Vlaanderen. Meer info is
hier te vinden.

ZEEUWSE ZORGSCHAKELS

Contact, wijzigen of afmelden
Zeeuwse Zorgschakels is gevestigd op het Stadhuisplein 20, 4382 in
Vlissingen. Op werkdagen zijn we van 8.30 uur tot 17 uur bereikbaar
T 0118 - 85 14 16
E info@zeeuwsezorgschakels.nl
W zeeuwsezorgschakels.nl
Uw e-mailadres wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Laat het ons weten via info@zeeuwsezorgschakels.nl

