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INTRO

Ook een jaar met Corona komt ten einde. Het jaar zal ons bijblijven als een moment of
change. Zaken die zo gewoon waren, feestjes, vakanties, festivals en meer, het staat allemaal
on hold. En of dit komend jaar of de jaren daarna weer in de oude vorm herstelt is nog maar
de vraag. Er is door iedereen op vele fronten heel hard gewerkt om het goede leven door te
zetten, rekening houdend met het virus en met mensen. Online ontmoeting is behoorlijk
goed geland en gebruik van online instrumenten voor begeleiding van mensen op afstand
kan ook rekenen op meer belangstelling. Zo heeft elk nadeel ook voordelen….
Zeeuwse Zorgschakels heeft in 2020 gewerkt aan een doorschakelprogramma om onze
diensten en ondersteuning toekomstbestendig te organiseren. Ook zijn we tijdelijk verhuisd
omdat we in 2021 naar nieuwbouw gaan. Geweldig blij waren we met de eerste Zorgschakel
netwerkdag op 1 oktober. Het jaar sluiten we anders dan anders , maar met een tevreden
gevoel af.
We hopen u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten, on- en offline , om samen tot meer
rendement te komen. In deze laatste nieuwsbrief van 2020 leest u over diverse projecten die
deze ambitie zeker ook in zich hebben. De projecten onder Digivitaal Zeeland, de
ontwikkeling van het Huis voor Levensvragen en meer, het illustreert de koers van Zeeuwse
Zorgschakels voor de komende jaren waar ons motto ‘Excelleren en ruimte voor (sociale)
innovatie’ is. Met medewerkers, met onze partners, met de experts uit de netwerken en met
inwoners uit Zeeland. Samen gaan we voor steeds beter.
Namens het bestuur en alle medewerkers van Zeeuwse Zorgschakels wens ik u warme
kerstdagen en voor 2021 een gezond nieuw jaar.
Monique van Doorn
Directeur Zeeuwse Zorgschakels

Digivitaal Zeeland start met eerste
pilotprojecten
In het najaar van 2020 is gestart met het meerjarenprogramma Digivitaal
Zeeland. Doel is om met online instrumenten te werken aan de vitaliteit
van cliënten, mantelzorgers en professionals. Het een én het ander zodat
we samen gaan voor een goed leven. Het programma kan rekenen op
support van CZ en inmiddels enkele andere zorgverzekeraars. Voor de
opzet van monitoring heeft de Provincie Zeeland een bijdrage geleverd.
De eerste 2 projecten zijn gestart als pilot.
Sociale Benadering Digitaal
De eerste 15 cliënten op Walcheren zijn recent gestart met de Sociale
Benadering Digitaal. Deelnemers krijgen een aangepaste tablet met
speciale applicaties. Hiermee kunnen zij gemakkelijker contact
onderhouden met hun netwerk en langer mee blijven doen aan sociale
activiteiten. Op 3 december zijn de eerste tablets gepresenteerd. Luister
via deze link naar het radio-interview over de start van het project. In de
uitvoering werken de casemanagers dementie nauw samen met de
cliënten en hun mantelzorgers. Daarbij krijgen zij hulp van studenten van
de HZ.
De Sociale benadering stimuleert dat mensen met dementie zo lang
mogelijk blijven meedoen in de samenleving. De inzet van vrijwilligers en
mantelzorgers speelt hierbij een belangrijke rol. Deze benadering is
geïntroduceerd door Anne-Mei The, antropologe en hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam. Tijdens de Zorgschakeldag op 1 oktober jl.
heeft zij verteld over deze benadering. Zie deze link.
Partner in Balans
Partner in Balans is een methode die zich richt op het versterken van de
mantelzorgers van mensen met dementie. Door oefeningen en
kennisoverdracht krijgen mantelzorgers meer inzicht in het ziekteproces
en de betekenis hiervan op hun eigen leven. Dit draagt bij aan het
verhogen van hun veerkracht en maakt het mogelijk om de mantelzorg
beter vol te houden.
De methode is ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht. In het
najaar was er in het kader van Covid-19 maatregelen een speciale actie
waardoor Zeeuwse Zorgschakels al op heel korte termijn kon starten.
Partner in Balans bestaat uit een set aan online trainingsmodules.
Mantelzorgers krijgen toegang tot deze modules waarmee zij op hun
eigen tijd en binnen hun eigen context geleerd worden om beter om te
gaan met de dementie van hun partner of ouder. De casemanager
dementie is geschoold om in dit proces als coach op te treden. We zijn
met deze pilot gestart in de Oosterschelderegio en Terneuzen.
Komend jaar is het de bedoeling verder uit te breiden in Zeeland.

Breinlijn landelijk van start en in
Zeeland op TV

Door Roxanne van Vugt
Casemanager dementie en coördinator netwerk
Hersenletsel

Breinlijn, het gratis loket voor alle vragen over hersenletsel, is op 9 december met een
feestelijke Kick off Bijeenkomst landelijke van start gegaan! Speciaal voor Breinlijn
kroop Margôt Ros (bekend van Toren C) in de huid van een nieuw typetje, bekijk hier de
sketch.
Zeeland was als koploper van dit concept in mei al gestart en de eerste uitkomsten
komen beschikbaar. Het is goed om te zien dat Breinlijn in Zeeland door inwoners en
professionals gevonden wordt. Natuurlijk is het nog zaak om de bekendheid te
vergroten en is alles nog pril, maar met de landelijke uitrol en bijbehorende
communicatie activiteiten wordt een volgende stap gezet. Meer over Breinlijn is te
vinden op de website.

Op 7 december zijn we als Zeeuwse Zorgschakels aan geschoven aan tafel bij het
programma “Op Zo’ndag” van de regionale televisiezender JENZ TV. Tijdens dit
tafelgesprek kwamen alle lerende netwerken van Zeeuwse Zorgschakels ter sprake,
maar deze uitzending stond vooral in het teken van hersenletsel en dementie. De
presentatrice kwam erachter dat je met
het onderwerp dementie wel een hele uitzending kan vullen! Zondag 17 januari wordt
dit programma uitgezonden en de hele week herhaald.

Huis voor Levensvragen ontwikkelt
zich met webinars
Door Dr. Denise de Waal,
Manager Lerende Netwerken

Het Huis voor Levensvragen heeft in 2020 flinke stappen gezet. Er is een eigen webpagina en
de bereikbaarheid via 1 centraal nummer en 1 e-mailadres is goed geïntroduceerd. Met 11
geestelijk verzorgers afkomstig uit alle regio’s van Zeeland staat het Huis klaar in het nieuwe
jaar. Kent u ze al? Ze stellen zich graag aan u voor, zie deze link.
Het afgelopen jaar zijn we voortvarend aan de slag geweest met het uitvoeren van consulten,
het geven van scholing en het maken van webinars.
Passend in de Corona tijdgeest zijn er in het najaar 2 interessante webinars verzorgd door
geestelijk verzorger Willem Blokland. Deze part time Zeeuw is als humanistisch raadsman
verbonden aan het Huis voor Levensvragen Zeeland. Daarnaast is hij ook verbonden aan het
UMC Utrecht in patiëntenzorg en onderwijs. In zijn werk ligt het accent op: veerkracht,
zingeving, aandacht & mindfulness, verlies & rouw, existentiële crisis en palliatieve zorg.
Zijn eerste webinar had de titel ‘Troosten, hoe doe je dat?’ over troost bieden bij rouw en
verlies. Het tweede webinar had de titel ‘Existentiële thematiek en Betekenisgeving’
en concentreerde zich op het existentiële domein in de huisartsenzorg. In totaal hebben we
meer dan 100 aanmeldingen ontvangen voor deze Webinars. Naast de hoge opkomst was ook
de beoordeling van de Webinars hoog. Beiden werden ze met een dikke 8 beoordeeld
door de deelnemers. De waardering gevat in quotes van de deelnemers:
‘Leerzaam en zinvol’
‘Mijn voorkeur gaat uit naar klassikaal maar een goed
alternatief in deze tijd’
‘Fijne spreker, toegankelijk en goed voorbereid’
‘Interessant en inzichtelijk’

Casemanagement dementie
De manier waarop in Zeeland casemanagement dementie is georganiseerd is uniek in
Nederland. Door de samenwerking van veel zorgorganisaties staat er een sterk team
opgesteld. Dit jaar is het gelukt om per Zeeuwse gemeenten tenminste 1 team van
casemanagers op te stellen. Zo is de casemanager altijd nabij beschikbaar. Er wordt ook
steeds beter samen gewerkt met de gemeente naast de intensieve samenwerking met
huisartsen en andere betrokkenen. Inmiddels ondersteunen de ruim 40 casemanagers
dementie via 16 teams meer dan 2100 cliënten met dementie die thuis wonen en hun
mantelzorgers. Dit Zeeuwse model van casemanagement dementie biedt voor zowel
inwoners van Zeeland als voor andere betrokkenen veel voordelen.

Agenda
17 december 2020 Bijdrage aan Xperience online leerevent van Zorgsaam met programma
Leven met dementie
17 januari Zeeuwse Zorgschakels te gast bij bij JENZ TV Over hersenletsel en dementie
Vooraankondiging: op dinsdag 23 maart 2021 zal de tweede netwerkmeeting Lerende
netwerken zijn. In januari worden experts en belangstellenden uitgenodigd.
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