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Hoe draait de wereld door tijdens een pandemie in de
21ste eeuw? Een vraag waar we met elkaar nu dagelijks
mee bezig zijn. Hoe voorkomen we verdere verspreiding
van het virus? En kunnen we het aan om mensen die ziek
worden goede zorg te geven? Het zijn de zaken die ons
nu het meest bezig houden. In de praktijk zien we dat
mensen zich aanpassen en er op het werk afspraken
gemaakt worden. Sociale ontmoetingen vermijden,
werkafspraken zo veel mogelijk via telefoon en online.
Lees verder op de volgende pagina

Bijzondere tijden vragen ander
casemanagement

Hoe dat werkt bij de begeleiding van mensen met
dementie en hun mantelzorgers zijn we ook aan het
ontdekken. Natuurlijk is het belangrijk om besmetting bij
deze doelgroep te voorkomen. Tegelijkertijd is de sociale
ontmoeting met de casemanager belangrijk voor onze
cliënten. Echter huisbezoeken zijn tot nader order
afgezegd. Per telefoon, per mail en via beeldbellen zullen
casemanagers contact onderhouden met cliënten en
vooral met de mantelzorgers. Dat contact zal frequenter
zijn dan gebruikelijk was en de casemanagers monitoren
goed wat de maatschappelijke situatie met cliënten doet.
Bij crisis situaties van een cliënt maken we per persoon
afspraken over wat er te doen is.
Zo houden de
casemanagers dementie hun ondersteuning staande, ook
in deze bijzondere tijd.
Deze werkwijze geldt ook bij nieuwe aanmeldingen. Die
benaderen we in eerste instantie alleen per telefoon. Als
de situatie dat eist, dan organiseren we dat wat nodig is
en in ons vermogen ligt. Samen, elke dag lerend en in lijn
met landelijke richtlijnen en maatregelen.

OVER ZEEUWSE ZORGSCHAKELS ANNO 2020

Zeeuwse Zorgschakels is een initiatief van Zeeuwse zorgaanbieders die door bundeling
van krachten samen sterker staan op het gebied van kennis delen en de organisatie en
uitvoering van casemanagement dementie.
Zeeuwse Zorgschakels is in 2013 gestart met een klein team casemanagers. Inmiddels
werken er in heel Zeeland ruim 40 casemanagers dementie. Elke gemeente in Zeeland
beschikt over tenminste één kleinschalig team casemanagers dementie. Zij
ondersteunen ruim 2.000 cliënten en hun mantelzorgers zodat mensen met dementie
langer en met voldoende kwaliteit thuis kunnen blijven wonen.
Daarnaast organiseert Zeeuwse Zorgschakels drie netwerken. Met het netwerk
Hersenletsel, het netwerk Dementie en het netwerk Palliatieve zorg brengen we
landelijke kennis naar de provincie en halen we goede praktijken, knelpunten en vragen
op om over en weer te delen. Door ontmoeting en samenwerking komen we met elkaar
verder dan ieder voor zich.
We zijn zelf geen kenniscentrum ook al hebben de medewerkers ondertussen veel
kennis over het thema waar zij aan werken. Zeeuwse Zorgschakels zorgt voor
verbindingen en uitwisseling. Over en weer. Van en met elkaar leren is het motto.
Dit doen we door
ontmoetingen te faciliteren en te organiseren, denk aan netwerkbijeenkomsten·
pro-actief kennis en ontwikkelingen te agenderen
het vervullen van consultatiefuncties
het monitoren en analyseren van consultvragen en andere inbreng van
professionals, burgers en organisaties
deel te nemen aan landelijke overleggen en lokale initiatieven
Zeeuwse Zorgschakels is gevestigd op de Hermesweg 9, 4382 ND Vlissingen. Op
werkdagen zijn we van 8.30 uur tot 17 uur bereikbaar via T 0118 - 85 14 16 en
E info@zeeuwsezorgschakels.nl.

ZEEUWSE ZORGSCHAKELS NETWERKDAG
Als verbinder zijn we met Zeeuwse Zorgschakels een echte
Zorgschakel en dragen we bij aan kennisdeling. Dat doen we
op donderdag 1 oktober a.s. ook met onze eerste Zeeuwse
Zorgschakels Netwerkdag. Een dag waarop er geluisterd kan
worden naar inspirerende sprekers en lezingen en waar
samen gewerkt kan worden aan actuele thema’s. Afsluitend is
er natuurlijk alle ruimte om tijdens de borrel te netwerken.
Bent u er bij? Noteer alvast in uw agenda: 1 oktober 2020,
Zeeuwse Zorgschakels Netwerkdag. Nadere informatie over
deze netwerkdag ontvangt u uiteraard t.z.t. van ons. Graag tot
dan!

REGIONALE OPLEIDING PALLIATIEVE
VERPLEEGKUNDE
Eind 2019 is er geïnventariseerd of er interesse is in een
regionale uitvoering van het opleidingsprogramma Palliatieve
Verpleegkunde waar inmiddels geregeld mensen uit Zeeland
naar toe gaan vanwege wettelijke eisen die aan die expertise
gesteld worden. In februari 2020 is een informatiebijeenkomst
georganiseerd die zeer goed bezocht was terwijl niet alle
geïnteresseerden aanwezig konden zijn. Inmiddels is bekend
dat er een samenwerking komt met AVANS Hogeschool die de
start van een regionale opleiding nu voorbereidt. Daarbij komt
er de mogelijkheid om vanuit verschillende opleidingsniveaus
in te stromen. Daarmee doen we recht aan de praktijk waar
samenwerking door het hele netwerk heen en met diverse
professionals ook cruciaal is. Het aanvankelijke plan om in
april te starten kwam onder druk te staan door de eerste
berichten over de verspreiding van het corona virus. Een start
voor de zomer was en is het streven, echter de praktijk van
vandaag maakt een planning onzeker. Binnekort start wel de
aanmeldprocedure. Diegenen die zich reeds als kandidaat
hebben aangemeld krijgen automatisch bericht. Heb je je nog
niet aangemeld, maar wil je wel mee gaan doen, stuur dan een
bericht
met
je
motivatie
en
cv
naar
info@zeeuwsezorgschakels.nl
onder
vermelding
Interesse regionale opleiding Palliatieve Verpleegkunde.

HUIS VOOR LEVENSVRAGEN ZEELAND
In kwartaal twee van start

Mensen worden in allerlei verschillende situaties geconfronteerd met levensvragen.
Denk bijvoorbeeld wanneer er (plotseling) sprake is van ziekte of het ouder worden.
Voor de meeste mensen geldt dat zij, als dat nodig is, terecht kunnen bij hun netwerk;
familie, vrienden, een (geloofs)gemeenschap, etc. Dit is echter niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft een netwerk waar hij of zij over levensvragen kan
spreken. Ook kan het voorkomen dat professionals contact hebben met hulpvragers,
maar zij onvoldoende know how hebben over de vraag hoe om te gaan met de
levensvragen van hun cliënt. Of denk aan mantelzorgers die hun geliefde zien
worstelen met levensvragen maar niet weten hoe hier mee om te gaan. Het Huis voor
Levensvragen Zeeland is bedoeld om hier ondersteuning te bieden aan mensen die
ziek zijn en nog thuis wonen, hun naasten en ook aan professionals. Via een ingang die
telefonisch en per mail bereikbaar komt kunnen mensen in contact komen met een
geestelijk verzorger die vervolgens zo nodig thuis professionele geestelijke begeleiding
biedt.In 2019 zijn door Zeeuwse Zorgschakels en een groep geestelijk verzorgers de
voorbereidingen getroffen voor de inrichting en van het Huis voor Levensvragen
Zeeland. Inmiddels is het 2020 en werken we aan de concrete start van het Huis voor
levensvragen Zeeland dat past bij de vragen van Zeeuwse burgers voor wie het Huis in
eerste instantie bedoeld is. Hou onze website in de gaten voor verdere ontwikkeling!

LERENDE NETWERKEN
Begin maart 2020 is er een eerste event georganiseerd om de expertsteams van de
lerende netwerken Dementie, Palliatieve Zorg en Niet Aangeboren Hersenletsel kennis
te laten maken met elkaar en met de werkwijze van de lerende netwerken van Zeeuwse
Zorgschakels. Met deze ontmoeting streven we naar meer verbinding en
kruisbestuivingen. Veel kennis vanuit de afzonderlijke netwerken is namelijk ook
relevant voor experts die bij andere netwerken of andere praktijken betrokken zijn. We
hebben positieve reacties op deze bijeenkomst ontvangen, reden om er zeker een
vervolg aan te geven.

ZEEUWSE ZORGSCHAKELS

Contact & Wijzigen of afmelden
Zeeuwse Zorgschakels is gevestigd op de Hermesweg 9
4382 ND Vlissingen. Op werkdagen zijn we van 8.30 uur
tot 17 uur bereikbaar via T 0118 - 85 14 16 en
E info@zeeuwsezorgschakels.nl
Uw e-mailadres wijzigen of afmelden voor deze
nieuwsbrief? Laat het ons weten via
info@zeeuwsezorgschakels.nl

