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HET ZOMERT BINNEN EN BUITEN
Het mooie weer, de lange dagen en steeds meer ruimte om
elkaar weer te ontmoeten laten het binnen en buiten
zomeren. Wat hebben we het gemist om elkaar te
ontmoeten, elkaar face-to-face te spreken en gewoon te
zien! Natuurlijk was het nodig en gelukkig zijn we er met
elkaar in geslaagd om het virus te bestrijden en het
vaccineren tot een succes te maken. Alle inspanningen van
iedereen werpen hun vruchten af.

Dementie
Evenementen

De casemanagers dementie van Zeeuwse Zorgschakels
blijven natuurlijk voorzichtig voor hun cliënten, maar
huisbezoeken en gesprekken met familie kunnen weer
makkelijker plaats vinden. De lerende netwerken hebben
goed kunnen werken met online TEAMS en ZOOM
meetings, maar ook hier geldt dat elkaar echt ontmoeten
meerwaarde heeft. Al zal voor dit werk gelden dat meer
hybride uitvoering de norm blijft.
Op weg naar de langste dag van het jaar berichten we u
over actualiteiten bij de lerende netwerken, voortgang van
projecten en over de Zorgschakeldag 2021.
Veel leesplezier en een heerlijke zonnige zomer gewenst!

Digivitaal Zeeland is een jaar onderweg. Doel van dit 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.
We praten u graag bij over de 2 eerste projecten die najaar 2020 gestart zijn.

Sociale Benadering Digitaal (SBD)
SBD biedt mensen met dementie de mogelijkheid (weer)
mee te blijven doen in de samenleving. Deelnemers
krijgen een aangepaste tablet en kunnen op die manier
online actief zijn samen met anderen. Dat kan zijn met
familie of vrienden, maar ook wordt deelname aan online
dagactiviteiten mogelijk. De samenwerking met het
Zeeuws Museum heeft een eerste afgeronde activiteit
opgeleverd. Medewerkers van het Zeeuws Museum gaan
één-op-één via de tablet in gesprek met deelnemers aan
de hand van een museumstuk. Bijzonder: deze online
optie is bereikbaar voor mensen met dementie die in
Zeeland wonen, maar ook voor mensen met dementie
die buiten Zeeland wonen. Komende tijd worden samen
met andere partijen in Zeeland meer online
dagactiviteiten ontwikkeld. Blijf op de hoogte via onze
website.
Partner in balans
Partner in Balans is het andere project dat nu bezig is met een uitrol over Zeeland. Zoals de
titel al aangeeft heeft deze aanpak tot doel om de mantelzorger van de mens met dementie te
versterken. Via online trainingsmodulen krijgen deelnemers oefeningen, voorlichting en meer
om zichzelf beter voor te bereiden op het leven met een partner met dementie. Interesse om
mee te doen? Vraag de casemanager dementie naar de mogelijkheden. Of lees verder op onze
website.
Zorgtechnologie in de wijk
Met de inzet van meer zorgtechnologie wordt er meer mogelijk in de thuissituatie. Dat krijgt
steeds meer betekenis en de wijkmedewerkers van de zorg spelen hier een belangrijke rol.
Samen met Iriz thuiszorg gaat ZZS een pilot starten onder de titel Wijkvernieuwers maken
het verschil. Met de hulp van een zorgtechnoloog en in samenwerking met leveranciers van
zorgtechnologie gaan de wijkmedewerkers ontdekken wat werkt en wat (nog) niet werkt.
Hun praktische wijsheid is belangrijk voor effectieve inzet van technologie in de thuissituatie.
De pilot start binnenkort en zal in eerste instantie drie maanden in beslag nemen.

Ontwikkelingen bij ZZS
Nieuw hoofdkantoor bijna klaar
Na een periode van tijdelijke huisvesting elders nadert de
nieuwbouw van het hoofdkantoor van ZZS de oplevering.
Vanaf september 2021 is ons thuis weer de Hermesweg 9
in Vlissingen.
Het kantoor biedt werkruimte aan de casemanagers
dementie voor Walcheren, het servicebureau, de lerende
netwerken en de directie. Het wordt ook de plek waar
medewerkers en relaties van Zeeuwse Zorgschakels graag
komen om kennis te delen, zich te laten inspireren en
samen te werken.
Satellietlocatie Goes geopend
Sinds voorjaar 2020 kent elke gemeente tenminste 1 team
van casemanagers dementie. Nog niet ieder team heeft
een eigen plek in die gemeente. Door de pandemie is de
opening van satellietlocaties vertraagd. Maar begin juni is
de eerste plek geopend in het Medisch Centrum Goes aan
de Van Dusseldorpstraat in Goes geopend.
We zijn te vinden op de eerste verdieping waar de
casemanagers plek hebben om te overleggen of een
familiegesprek kunnen houden.
Samenwerking en innovatie
In Zeeland is veel aandacht voor de toekomst van de zorg. Hoe kunnen inwoners van Zeeland
vitaal blijven, lang zelfstandig blijven wonen en blijft zorg bereikbaar en beschikbaar? Dat zijn
serieuze vragen die spelen in een tijd dat de demografische opbouw van de bevolking ook in
onze provincie sterk verandert. ZZS is aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie waar verbinding
over sectoren en instellingen heen wordt geïnitieerd en innovaties worden gestimuleerd.
Voor de zorg van vandaag en morgen werken we steeds meer samen met zorgaanbieders in de
care en de cure, onderzoek, onderwijs en gemeenten. Volg de actualiteit via onze socials of de
website.

Lerende netwerken
Lerende netwerken stimuleren kennis delen en slimmer samen werken. In de
kenniseconomie waarin we leven is dat belangrijk. ZZS organiseert en coördineert de
lerende netwerken Palliatieve Zorg, Hersenletsel en Dementie. Onderstaand treft u nieuws
vanuit elk van deze netwerken.

Palliatieve zorg is de zorg die start als duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is.
Deze laatste levensfase kan, afhankelijk van het ziektebeeld, weken, maanden of jaren
duren. Palliatieve zorg heeft als doel om lijden te verlichten en de kwaliteit van leven tot
het laatst te bevorderen.
ZZS stimuleert en organiseert opleidingen op het gebied van palliatieve zorg. De
basisopleiding Palliatieve Zorg is vernieuwd en de opleiding Palliatieve Verpleegkunde
start bij voldoende belangstelling in september 2021 voor de tweede keer met een Zeeuwse
uitvoering.
Basisopleiding Palliatieve Zorg
Al jaren is er veel interesse in de Basisopleiding Palliatieve Zorg. Mede als gevolg van de
pandemie is deze opleiding doorontwikkeld tot een blended programma, oftewel een
mengeling van online en op locatie leren. ZZS heeft een samenwerking met een
opleidingspartner opgezet waardoor zorgpartijen in Zeeland een geaccrediteerd programma
kunnen afnemen. Het programma is nu bedoeld voor verplegenden en verzorgenden niveau
3 en 4. Voor meer informatie over dit programma en de mogelijkheden om dit te gaan
organiseren kan contact worden opgenomen met FiniVita via info@finivita.nl of met de
coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland via 06-20092968 of
svankoeveringe@zeeuwsezorgschakels.nl.
Palliatieve Verpleegkunde
In mei zijn de eerste ‘Zeeuwse’ studenten van de opleiding Palliatieve Verpleegkunde
afgestudeerd. Hun officiële afronding is op 6 september a.s.. Deze gelegenheid zal een
speciaal tintje krijgen met een mini symposium voor de afgestudeerden en de experts uit het
Palliatieve netwerk. Sander de Hosson, landelijk boegbeeld in de wereld van palliatieve zorg
zal zijn visie geven op "Tijdig spreken over het levenseinde".
Start nieuwe groep op 13 september 2021!
Op 13 september start de tweede leergang Palliatieve Verpleegkunde. Ook dit zal een
samenwerking zijn tussen Avans+, de HZ en het netwerk Palliatieve zorg. Voor informatie en
aanmelden zie de website van opleidingspartner Avans+.

Informatie voor mantelzorgers
Het landelijk platform 'Pal voor u' geeft informatie over omgaan met ongeneeslijke ziekte en
palliatieve zorg. Zij brengen onder andere themaboekjes uit. Recent verscheen het
themaboekje 'Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?' Dit gaat over mantelzorg voor
mensen in de laatste levensfase. Als je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt, krijgt de
mantelzorg een extra lading. Niet alleen wordt de zorg en ondersteuning zwaarder, je wordt
ook bijna voortdurend geconfronteerd met afscheid nemen van elkaar. Wat is er allemaal te
doen? Wat heb je nodig? Hoe houd je het vol?
Regiogids Pal voor u
Binnenkort verschijnt ook de nieuwe regiogids van Pal voor u.
Informatie voor mantelzorgers alsmede de Pal voor u regiogids zijn
verkrijgbaar via svankoeveringe@zeeuwsezorgschakels.nl.

Het Huis voor Levensvragen Zeeland krijgt een jaar na de start een steeds bestendiger plaats
in de Zeeuwse samenleving. De geestelijk verzorgers die aan het Huis voor Levensvragen
verbonden zijn, zetten zich in om mensen te ondersteunen bij zingevings- en levensvragen.
Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor
inwoners van 50+ die thuiswonend zijn en tegen vragen aanlopen als: “Wat heeft het leven
voor zin?” en “Waar vind ik de kracht om dit te dragen?” Een aantal gesprekken kunnen we
vanuit het Huis voor Levensvragen Zeeland kosteloos aanbieden door subsidie van VWS.
Dag van de Levensvragen
Op vrijdag 25 juni wordt in heel Nederland stil gestaan bij de Dag van de Levensvragen. Ook
in Zeeland besteden wij hier aandacht aan. Op 24 juni geeft Chantal van de Walle een webinar
voor inwoners van de gemeente Hulst over het gesprek aangaan bij levensvragen. En op 25
juni verzorgt Willem Blokland een online training voor zorgprofessionals met de titel
“Troosten, hoe doe je dat?“ U kunt zich voor deze interactieve training over het bereiken en
ondersteunen van mensen die een verlies hebben doorgemaakt nog aanmelden via het
aanmeldformulier op onze website.

Interessante trainingen
Wist u trouwens dat het Huis voor Levensvragen Zeeland nog meer interessante trainingen
heeft ontwikkeld, voor inwoners en ook voor professionals? U vindt een overzicht hiervan op
onze website www.huisvoorlevensvragenzeeland.nl. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Breinlijn bestaat 1 jaar
De landelijke hulplijn voor vragen over hersenletsel te benaderen door mensen met
hersenletsel, hun naasten of professionals bestaat inmiddels 1 jaar. Daar is in mei bij stil
gestaan met een speciale bijlage “Hersenspinsels” in een landelijke krant. Onder andere Erik
Scherder spreekt over het belang om je brein actief te houden.
Op de website https://zeeland.breinlijn.nl kunt u uw vraag stellen aan de Zeeuwse
hersenletseldeskundigen Lenneke Clement en Nicole Schellekens. Zij beantwoorden de
vragen of raadplegen andere deskundigen uit het Netwerk Hersenletsel van de Zeeuwse
Zorgschakels. De kortste weg naar deze experts is via zeeland@breinlijn.nl of telefonisch:
085-2250244. Ze helpen u graag verder! Nieuw is dat op de pagina van Breinlijn Zeeland ook
alle regioactiviteiten zichtbaar zijn.
Expertgroep
Periodiek komen hersenletselexperts in Zeeland bijeen om kennis te delen en innovaties te
bespreken. Op 29 juni staat de volgende expertgroep op de agenda. Tijdens dit overleg staan
we stil bij de ontwikkelingen rondom het casemanagement hersenletsel waar na een
landelijke pilot ook andere regio’s aan de slag kunnen. Zeeuwse Zorgschakels volgt deze
ontwikkeling voor het lerende netwerk op de voet.
NAH Estafette wordt SchakelTafel hersenletsel
In maart 2021 vond een NAH estafette plaats. Deze online ontmoeting van professionals en
mensen met hersenletsel was een groot succes. Alle reden om dit initiatief een vervolg te
geven. Onder de naam SchakelTafel Hersenletsel zullen thema gesprekken georganiseerd
worden waar professionals uit het netwerk en ervaringsdeskundigen elkaar treffen. Zie voor
de thema’s en de data onze website.
Wilt u meedenken over het thema? Stuur dan een mail naar:
hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

Het Netwerk Dementie verbindt kennis, initiatieven en mensen aan elkaar om goede en
passende begeleiding te realiseren voor mensen met dementie, hun naasten en
professionals. Vanuit het netwerk nemen we deel aan maatschappelijke projecten op het
gebied van dementie. Zo werken we aan het concept van dementievriendelijke gemeenten
en dragen we bij aan de Alzheimercafés die door heel Zeeland georganiseerd worden.
Wet Zorg en Dwang
De Wet Zorg en Dwang (WZD) heeft tot doel om mensen te beschermen tegen onvrijwillige
zorg. De wet kent een jarenlange voorbereiding en is in 2020 van start gegaan als leerjaar.
Ervaringen uit dit jaar worden verwerkt. De uitvoering van de wet kent best wat haken en
ogen. Casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen hebben veel te maken met deze wet.
Bijvoorbeeld bij een opname in een verpleeghuis. Is er sprake van vrijwilligheid, wordt er
verzet verwacht en hoe dan met elkaar te handelen. Om elkaar goed te blijven verstaan is er
geregeld overleg en wordt casuïstiek verzameld om te bespreken. ZZS leidt sinds kort ook de
werkgroep die dit overleg initieert. Wilt u meer weten over dit overleg of aansluiten? Neem
dan contact op met de coördinator van het netwerk via 06-53 83 99 94.
Op het gebied van ontwikkeling van deze wet wordt op verschillende fronten onderzoek
voorbereid. ZZS denkt hierover mee en deelt haar kennis.
Op pad met dementie
In het najaar van 2021 zullen beschikbare informatiemogelijkheden, dagactiviteiten en ander
aanbod voor mensen met (beginnende) dementie op een actuele manier gepresenteerd
worden. De Houvast, het boekwerk dat de afgelopen jaren periodiek verscheen en deze
informatie bevatte fungeert als basis. Start u een nieuw initiatief voor mensen met dementie
die thuis wonen? Meld dit dan via hweststrate@zeeuwsezorgschakels.nl.

Evenementen

Zorgschakel netwerkdag 2021
Save the date 7 oktober
Op donderdag 7 oktober staat de tweede Zorgschakel netwerkdag gepland. Het thema dit
jaar is 'Veerkracht en vitaliteit'. Op verschillende locaties in Zeeland praten we u bij over
de ontwikkelingen in de regio.
We zijn nog druk bezig met de invulling van het programma en het vastleggen van de
locaties, maar u kunt de datum alvast in uw agenda reserveren.

Agenda
24 juni
25 juni
22 juli
6 september
13 september
7 oktober
4 november

Dag van de Levensvragen: Interactieve bijeenkomst gemeente Hulst
Dag van de Levensvragen: Troosten hoe doe je dat?
Bijeenkomst WZD Zeeland
Minisymposium als afsluiting 1e Zeeuwse leergang Palliatieve Verpleegkunde
Start 2e leergang Palliatieve Verpleegkunde via Avans+
Zorgschakeldag 2021
SchakelTafel hersenletsel

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

