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Terugblik ZZS Netwerkdag
Digivitaal Zeeland

HERFST!

Palliatieve verpleegkunde

De herfst is voor Zeeuwse Zorgschakels goed begonnen.
Met de eerste Zorgschakels netwerkdag hebben we breed
kunnen laten zien waar we mee bezig zijn en voor staan.
Onder andere was er aandacht voor onze projecten van
Breinlijn en het Huis voor Levensvragen en hoe het de
projecten vergaat. Verder was er aandacht voor het
innovatieprogramma Digivitaal Zeeland dat dit najaar
kleinschalig gaat starten op verschillende plekken in
Zeeland.
Al deze projecten en initiatieven hebben tot doel om
mensen, kennis en organisaties te verbinden. Dat is waar
Zeeuwse Zorgschakels voor staat. In deze Herfst
Nieuwsbrief blikken we onder andere terug op de
Zorgschakeldag 2020 en we berichten over de start van het
innovatie programma.
We wensen u veel leesplezier!

Geestelijke verzorging

Medewerkers Zeeuwse Zorgschakels

Eerste Zorgschakels Netwerkdag
Terugblik op de eerste Zorgschakeldag

Op 1 oktober heeft de eerste Zeeuwse Zorgschakeldag plaatsgevonden. Thema van de dag
was "Afstand en Nabijheid". Een actueel thema, passend bij deze tijd. De netwerkdag
was corona proof met een online webinar en 4 online presentaties.
In het oude stadhuis van Middelburg werd na een mooie introductie door Angela
Kallewaard, voorzitter van het bestuur van Zeeuwse Zorgschakels, gestart met een
vraaggesprek door Monique van Doorn, directeur Zeeuwse Zorgschakels, met Anne-Mei
The, cultureel antropoloog en bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de
Universiteit van Amsterdam. Thema van het webinar was "Leven met dementie", waarbij
de kijkers zijn meegenomen in de (digitale) sociale benadering waarvan Anne-Mei warm
pleitbezorger is. In deze benadering wordt naast de medisch georiënteerde
ondersteuning van mensen met dementie aandacht gevraagd voor de impact op de
persoonlijke leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Een bredere blik met
meer ruimte voor kwaliteit van leven geeft ander perspectief. Vele voorbeelden uit de
onderzoeken van Anne-Mei zijn hierbij de revue gepasseerd.
Er hebben 273 mensen gekeken. Het webinar is terug te kijken via deze link.
Daarna zijn op 4 locaties online presentaties verzorgd. De thema's van de presentaties
waren: casemanagement dementie in tijden van social distance, zorgethiek, een workshop
van het Huis voor Levensvragen Zeeland en Breinlijn ervaringen.
Aan de online presentaties hebben meer dan 100 mensen deelgenomen. Over de
workshop van het Huis voor Levensvragen leest u op pagina 5 van deze nieuwsbrief meer.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat het een succesvolle dag was, met dank aan alle
deelnemers voor hun belangstelling. Graag tot volgend jaar!

Digivitaal Zeeland
Toelichting op het programma

Tijdens de lock down van half maart tot en met eind mei 2020 is er door casemanagers
dementie op enthousiaste, empathische en onderzoekende wijze doorgewerkt met dank aan
de digitale ondersteuning. Bellen, beeldbellen, chatten, er is een scala aan instrumenten
ingezet om met collega-professionals samen te werken, maar ook om cliënten en hun
mantelzorgers bij te blijven staan ondanks dat huisbezoeken niet mogelijk waren. De nieuwe
mogelijkheden die beproefd zijn, smaken naar voortzetting. Niet omdat dit het
casemanagement dementie volledig vervangt, integendeel, het huisbezoek, de dialoog ter
plaatse en overleg en samenwerking werden node gemist. Tegelijkertijd hebben we geleerd
hoe de inzet van digitale instrumenten waardevol kan zijn als aanvulling.
In de zomer van 2020 zijn ervaringen en mogelijkheden uitgewerkt in het innovatie
programma Digivitaal Zeeland. Doel van het programma is om met inzet van digitale
instrumenten de vitaliteit van mensen met dementie, die van hun mantelzorgers en van de
betrokken professionals te bevorderen en te stimuleren. De digitale instrumenten dragen bij
aan het zo lang en zo prettig mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Mensen met
dementie en hun mantelzorgers worden daartoe gestimuleerd en ondersteund.
Dit najaar wordt gestart met twee projecten: op Walcheren met de Sociale Benadering
Digitaal en in de Oosterschelderegio en Terneuzen met Partner in Balans. Met de inzet van
deze instrumenten wordt een stap gezet om de digitale ondersteuning van mensen met
dementie in Zeeland op korte termijn krachtig te kunnen vervolgen. We denken dat de
basisfilosofie van de benadering aansluit bij de manier waarop de zorg voor mensen met
dementie zowel intra- als extramuraal in Zeeland wordt vorm gegeven en dat de digitale
versie een slimme manier is om in korte tijd op behoorlijke schaal impact te genereren. CZ is
de grootste zorgverzekeraar in de regio en vanuit die rol een goede samenwerkingspartner
van Zeeuwse Zorgschakels. De Provincie steunt Digivitaal Zeeland met een bijdrage om het
monitoren van het totale programma mogelijk te maken.
Houd de website van Zeeuwse Zorgschakels in de gaten voor meer informatie over het
programma Digivitaal Zeeland.

Opleiding Palliatieve
Verpleegkunde
28 september gestart

Palliatieve zorg in de eerste lijn is in ontwikkeling. Omdat steeds meer mensen (langer) thuis
blijven wonen zal juist ook de vraag naar palliatieve zorg in de thuissituatie. toenemen. De
behoefte aan goed opgeleide verpleegkundigen is er ook in Zeeland. Zeeuwse Zorgschakels
heeft op verzoek van zorgpartijen een Zeeuwse uitvoering van het programma Palliatieve
Verpleegkunde georganiseerd. Deze is op 28 september van start gegaan.
De opleiding Palliatieve Verpleegkunde in Zeeland is een coproductie van AVANS+, HZ
University en Zeeuwse Zorgschakels.
De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en
praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. De praktijkervaring van deelnemers wordt zoveel
mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke
coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen worden deelnemers in dit
leerproces ondersteund.
Meer informatie over de opleiding Palliatieve Verpleegkunde kunt u vinden op de website van
Avans+.
Zeeuwse Zorgschakels faciliteert onder andere het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland. Naast
kennisontwikkeling kent het netwerk een Consultatief Palliatief Team. Hier kunnen Zeeuwse
professionals terecht met hun vragen. Het team is 24 uur per dag bereikbaar via
telefoonnummer
0118-782560.

Geestelijke verzorging
Workshop: Waar ligt u wakker van? Wedden dat het een levensvraag is!
In deze workshop tijdens de Zorgschakeldag op 1 oktober werden de deelnemers verwelkomd
in het Huis voor Levensvragen, het initiatief voor geestelijke verzorgers in Zeeland dat sinds
vorig jaar in ontwikkeling is. Er werd in deze workshop gestart met het verkennen van
levensvragen zoals: Wat is een bron van inspiratie in je leven? Wat voor cijfer geef jij het leven
op dit moment? Het bleek nog niet eenvoudig om deze vragen te beantwoorden.
De deelnemers werden uitgedaagd om hierover na te denken en hun antwoord met de groep
te delen. Iedereen bleek bronnen van inspiratie te hebben, zoals wandelen in de natuur,
muziek luisteren, voor familie zorgen et cetera. Een cijfer geven aan het leven bleek een stuk
lastiger. Zo werd met de deelnemers steeds dieper de materie ingedoken.
Daarna werden de deelnemers gevraagd of zij ook levensvragen bij cliënten konden
herkennen en wisten wanneer een cliënt hiermee worstelde. Eén van de deelnemers vertelde
dat zij wel eens aan cliënten vraagt wat voor cijfer zij het leven geven en wat er moet
gebeuren om dat cijfer omhoog te krijgen. Samen ontdekten we dat zorgprofessionals
geregeld te maken krijgen met levensvragen van cliënten tijdens hun dagelijkse
werkzaamheden. Bij het bezig zijn met die vragen kunnen professionals, maar ook cliënten
zelf het Huis voor Levensvragen vragen om ondersteuning of begeleiding. Aan de
ondersteuning zijn voor bepaalde doelgroepen, onder andere vijftig plussers en mensen in de
laatste fase van hun leven geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk om moreel beraad en
scholing aan zorgprofessionals aan te vragen bij het Huis voor Levensvragen. In deze
ontwikkelfase van het Huis zijn er ook aan die activiteiten geen kosten verbonden. Dit kan
bijvoorbeeld een heel passende mogelijkheid zijn voor groepen zorgprofessionals die over hun
ervaringen met Covid-19 willen spreken. Voor mogelijkheden en andere opties om bezig te
zijn met zingeving en betekenis geven zie de eigen pagina van het Huis voor Levensvragen op
de website.
Zelf kennis maken met de geestelijk verzorgers van het Huis voor Levensvragen
Het Huis voor Levensvragen zal samen met de Academische Werkplaats Ouderenzorg
Zeeland en Hogeschool Zeeland twee digitale workshops verzorgen rondom de
verwerking van ervaringen met betrekking tot de coronacrisis voor zorgmedewerkers. Deze
zullen plaatsvinden op vrijdag 13 november en vrijdag 11 december van 14.45 tot 16.15 uur.
Aanmelden voor een workshop kan door een bericht te sturen aan Nathalie van de Zande,
coördinator AWOZ via zand003@hz.nl

Zeeuwse Zorgschakels
Contact, wijzigen of afmelden
Zeeuwse Zorgschakels is gevestigd op het
Stadhuisplein 20, 4382 LG in Vlissingen.
Op werkdagen zijn we van 08.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar
T 0118 - 851416
E info@zeeuwsezorgschakels.nl
W zeeuwsezorgschakels.nl
Uw e-mailadres wijzigen of afmelden voor
deze nieuwsbrief? laat het ons weten
via info@zeeuwsezorgschakels.nl

