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DE HERFST IS GOED GESTART!
Zeeuwse Zorgschakels is als netwerkorganisatie voor
transmurale zorgontwikkeling altijd bezig met
ontmoeting. De afgelopen anderhalf jaar vroeg dit veel
creativiteit om met hulp van extra ruimte en online
mogelijkheden verbindingen te blijven stimuleren. Op
3 september zijn we terug verhuisd naar onze oude plek
in Vlissingen waar we ook letterlijk ruimte hebben voor
ontmoetingen. Een fijne start van wat hopelijk een
geweldige herfst wordt.
Op onze nieuwe plek kunnen we met en van elkaar
leren en samen aan projecten werken. Dat doen we
overigens ook buiten onze eigen plek. Hoe, wat en waar
kunt u lezen in deze Nieuwsbrief waar we enerzijds stil
staan bij ontwikkelingen bij Zeeuwse Zorgschakels en
anderzijds berichten over onze projecten en lerende
netwerken. Laten we er met elkaar een leerzaam najaar
van maken.

Ontwikkelingen bij ZZS
Terug op de vertrouwde plaats
Na ruim een jaar zijn we weer terug op onze vertrouwde
plek aan de Hermesweg 9 in Vlissingen. Het is nu een plek
waar medewerkers en relaties van Zeeuwse Zorgschakels
graag komen om kennis te delen, zich te laten inspireren
en samen te werken. We ontmoeten u hier graag.

Satellietlocatie Tholen geopend
Sinds het voorjaar van 2020 kent elke gemeente tenminste één team van casemanagers
dementie. Uiteindelijk krijgt elk team een fysieke plek in de eigen gemeente. Na Goes en
Terneuzen is begin juli een satellietlocatie op Tholen geopend. Onze casemanagers dementie
zijn hier te vinden in Medisch Centrum De Pluimpot in Sint-Maartensdijk.
Komt u naar de Zorgschakeldag op 7 oktober?
Oktober nadert, de tweede Zorgschakeldag komt snel dichterbij. Het thema dit jaar is
'Vitaliteit en veerkracht'. We beginnen de netwerkmiddag met een webinar met
Kees Kraaijeveld als hoofdgast. Daarna gaat het programma verder op zes locaties verspreid
door Zeeland. De thema's op deze locaties staan hieronder vermeld.
IJzendijke: de ervaringen met het zelfmanagementprogramma Partner in Balans worden
gedeeld.
Kloetinge: hier kunt u meer te weten komen over casemanagement dementie,
casemanagement hersenletsel en casemanagement palliatieve zorg.
Middelburg: de actuele ervaringen van de samenwerking rondom meldingen over
verward gedrag worden gedeeld.
Sint Annaland: verschillende onderzoeken over palliatieve zorg worden gepresenteerd en
er wordt besproken hoe deze aansluiten bij de praktijk. Deze sessie is in verbinding met
Zuidwest-Nederland en Brabant en is ook via livestream te volgen.
Vlissingen: hier vindt de bijdrage van de Zeeuwse Zorg Coalitie over Kerngezond
Vlissingen plaats.
Zierikzee: in deze sessie wordt u meegenomen in wat er in Zeeland beschikbaar is qua
informatie over en ondersteuning op het gebied van dementie.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Dit kan via www.zorgschakeldag.nl. Hier vindt u ook het
volledige programma.

Projecten en programma's
Samen Beslissen
De patiënt, cliënt of zorgvrager meer en beter betrekken bij behandeling en ondersteuning.
Dat is het hogere doel van een meerjarenprogramma van het Zorginstituut Nederland.
Samen keuzes maken voor de juiste zorg op de juiste plek draagt bij aan meer kwaliteit van
leven. In 2021 is het thema van het landelijke programma complexe ouderenzorg. De
Zeeuwse aanvraag “Langer verantwoord thuis bij dementie; uitkomsten benutten voor samen
beslissen met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.” is gehonoreerd en daar zijn we met
alle samenwerkende partijen heel blij mee.
Met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties,
technologieleveranciers, onderzoekers en
mensen uit de praktijk gaan we aan de slag.
Met inzet van sensortechnologie willen we
gaan ontdekken hoe op afstand het
leefgedrag van mensen gevolgd kan
worden. En door reeds bestaande
gesprekken en overleggen anders vast te
leggen borgen we gezamenlijke
besluitvorming. Bij elkaar gaat dit bijdragen
aan meer ontspanning bij het verloop van
het dementieproces van mensen die thuis
wonen. Het project heeft een looptijd van 2
jaar en is per 1 september 2021 van start
gegaan.

Digivitaal Zeeland
Een jaar na de start van dit programma worden volgende stappen gezet. 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.

Partner in balans versterkt naasten van mensen met dementie zodat zij beter om kunnen
gaan met de gevolgen van de dementie van hun partner, ouder of vrienden. Een online
trainingsprogramma in combinatie met coaching geeft mensen meer inzicht. Ook dit
instrument is nu voor heel Zeeland bereikbaar. De casemanager dementie kan u meer
informatie geven of lees verder op onze website.

Sociale Benadering Digitaal (SBD) was het eerste project dat is opgestart. Inmiddels zijn er
30 tablets beschikbaar binnen Zeeland. Met de tablets krijgen mensen met dementie een
extra mogelijkheid om contact met de buitenwereld te onderhouden. Door te kunnen
beeldbellen, maar ook door deel te nemen aan online activiteiten of het bekijken van video’s.
Met het Zeeuws Museum is een samenwerking tot stand gekomen. Eens per 14 dagen is er
een online museumbezoek waar deelnemers van SBD voor in kunnen schrijven. Met het
Odensehuis Schouwen-Duiveland werken we samen aan de opzet van een andere online
activiteit. Voor meer informatie of deelname kan contact worden opgenomen met de
casemanager in uw gemeente of met ons kantoor in Vlissingen via 0118-851416 of
info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Wijkvernieuwers maken het verschil: samen met Iriz thuiszorg werken we aan een project
om de mensen die in de wijk werken actief te betrekken bij inzet van technologie. Waar zijn
hun cliënten beter mee af? Wat helpt de zorgmedewerker in de wijk? En hoe kan de
technologie dan ingezet worden? Dit project is een heel praktische toepassing voor en door
zorgmedewerkers dat verbonden is aan het programma EmpowerCare, een Europees
vernieuwingsprogramma voor technologie toepassing in de zorg.

Zorgrobot Tessa ondersteunt zelfregie,
zelfstandig wonen en biedt zorg

Lerende netwerken
Lerende netwerken stimuleren kennis delen en slimmer samen werken. Zeeuwse
Zorgschakels coördineert en faciliteert de lerende netwerken Palliatieve Zorg,
Hersenletsel en Dementie. Onderstaand treft u nieuws vanuit elk van deze netwerken.

Palliatieve zorg, de zorg die start als genezing niet meer mogelijk is met als doel de
kwaliteit van leven te bevorderen, wordt in Zeeland op vele manieren ondersteund.
Onderstaand de ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.
Eerste Zeeuwse groep rond opleiding Palliatieve Verpleegkunde af
Deze zomer rondde de eerste groep Zeeuwse deelnemers de opleiding Palliatieve
Verpleegkunde bij Avans+ in samenwerking met HZ University of Applied Sciences af. Dit
vierden we op 6 september met een diploma-uitreiking en een minisymposium Palliatieve
Verpleegkunde. Tijdens het minisymposium gingen de aanwezigen in gesprek over een aantal
casussen met boegbeeld van de palliatieve zorg, Sander de Hosson. Hierbij ontstonden mooie
discussies.
We feliciteren de geslaagden met hun diploma en wensen hen veel succes met het in de
praktijk brengen van wat ze geleerd hebben. Welkom in het Netwerk Palliatieve Zorg
Zeeland.
De volgende opleiding in Zeeland start op 29 november. Meer informatie vindt u op de
website van opleidingspartner Avans+. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Zelfevaluatie palliatieve zorg
Zorgverleners en zorgorganisaties hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om te bepalen
wat er nog verder verbeterd kan worden aan de zorg voor patiënten in de palliatieve fase en
hun naasten, is de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg ontwikkeld. U kunt meer informatie vinden
over de Zelfevaluatie en wat het netwerk hierin doet op deze website of in dit filmpje.
Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen van de zelfevaluatie? Neem dan contact op met
de coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland via 0118-851416 of
info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Eén landelijk nummer voor bestaande consultatiedienst palliatieve zorg
Heeft u als zorgprofessionals een vraag over complexe casuïstiek? Dan kunt u hiervoor
terecht bij de consultatiedienst palliatieve zorg (CPT). Het regionale Zeeuwse team is nu ook
via een landelijk telefoonnummer bereikbaar: 088-6051444. Via de postcode van de
consultvrager komt de beller uit bij het regionale consultatieteam. Hiermee is de wens van
het CPT om ook landelijk eenduidig herkenbaar te zijn, in vervulling gegaan.

Tegoedbon voor gesprekken met geestelijk verzorger
Om mensen bekend te maken met de mogelijkheden van het Huis voor Levensvragen
Zeeland zijn speciale Tegoedbonnen gemaakt. Deze bonnen zijn beschikbaar voor
thuiswonende mensen van 50+ of mensen met ongeneeslijke ziekte. Met de Tegoedbon
kunnen mensen contact leggen met een van de aangesloten geestelijk verzorgers van het
Huis voor Levensvragen Zeeland die ondersteuning bieden bij zingeving- en levensvragen.
De tegoedbonnen zijn geldig tot en met 31 december 2021 en verkrijgbaar via een mailtje naar
info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl.

Zingeving en troost
Wilt u meer weten over wat zingevingsvragen nu eigenlijk
zijn of wilt u op een goede manier troost bieden? Bij het
Huis voor Levensvragen zijn geestelijk verzorgers
aangesloten die u hiermee verder kunnen helpen.
De mogelijkheden van het Huis voor Levensvragen Zeeland
vindt u op onze website.

Zeeland actief tijdens Wereld Beroertedag 29 oktober
Op Wereld Beroertedag op 29 oktober is Zeeuwse Zorgschakels samen met o.a. de
Hersenstichting, patiëntenverenigingen NAH Samen Verder en Hersenletsel.nl, Revant, Gors,
Adrz, ZorgSaam en WVO Zorg op verschillende weekmarkten door heel Zeeland te vinden.
Hier geven we voorlichting en kunt u uw bloedsuikerspiegel en bloeddruk laten meten.
Het overzicht van waar het team te vinden is, staat op onze website.
Ontwikkeling casemanagement hersenletsel
Er zijn landelijke ontwikkelingen voor de implementatie van casemanagement hersenletsel.
Vanuit Zeeland nemen Wendy Gideonse, Carlijn Westerduin en Roxanne van Vugt deel aan
het traject van Kennisnetwerk CVA Nederland.
Om alvast een toelichting te geven op het implementatietraject en om input vanuit het
netwerk op te halen, houden ze twee brainstormsessies op 11 en 18 oktober.
Aanmelden voor deze sessies kan bij Roxanne van Vugt, coördinator Hersenletselnetwerk, via
hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

Breinlijn
Breinlijn is hét loket waar je als professional, naaste of cliënt je vraag kunt stellen over
hersenletsel. Onze Zeeuwse hersenletseldeskundigen geven de vraagsteller een deskundig
advies. Naast dat de deskundigen telefonisch te bereiken zijn, zijn ze ook te volgen op
Facebook en LinkedIn. Hier werd afgelopen periode aandacht gegeven aan de dag van de
overprikkeling.
Op de regio-activiteiten pagina van Breinlijn Zeeland kunnen activiteiten geplaatst worden.
De SchakelTafel die Zeeuwse Zorgschakels organiseert in november staat hier bijvoorbeeld
op. Activiteiten kunnen aangemeld worden door een bericht te sturen naar de coördinator
van het hersenletselnetwerk: hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl
De weg vinden in het hersenletselnetwerk
Een mooie ontwikkeling in het hersenletselnetwerk is de website Wegwijzer Hersenletsel.
Op deze website kunt u alles vinden over hersenletselaanbod in de regio: apps, boeken,
cursussen, bijeenkomsten, behandelingen , dagbesteding en zorg. Zorgaanbieders kunnen
hier zelf ook hun aanbod op plaatsen. Heeft u hierbij hulp nodig, neem dan contact op met
hersenletselnetwerk: hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

Ervaringen delen tijdens de Schakeltafel Dementie
Een SchakelTafel is bedoeld voor het delen van ervaringen van professionals en ervaringsdeskundigen. De bijeenkomsten worden zeer gewaardeerd. Zeeuwse Zorgschakels
organiseert op 20 september een SchakelTafel voor het netwerk dementie met als thema
'Eigen regie bij dementie'. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur en vindt digitaal plaats.
Meer informatie over de SchakelTafel vindt u op onze website. Aanmelden kan door een mail
te sturen naar hweststrate@zeeuwsezorgschakels.nl.
Activiteiten tijdens Wereld Alzheimer Dag
Dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag, met als thema ‘De vele gezichten van
dementie', gekozen door de vrijwilligers van Alzheimer Nederland. Op deze dag vragen we
extra aandacht voor dementie. De afdelingen van Alzheimer Nederland gaan weer mooie
(online) activiteiten organiseren om samen van te genieten én om meer bekendheid te geven
aan het onderwerp dementie. Benieuwd naar de activiteiten in Zeeland? Houd daarvoor deze
pagina in de gaten.

Agenda
20 september
21 september
28 september
7 oktober
29 oktober
4 november
16 november
29 november

SchakelTafel Netwerk Dementie
Wereld Alzheimer Dag
WZD Zeeland Bijeenkomst
Zorgschakeldag 2021
Wereld Beroertedag
SchakelTafel hersenletsel
Expertmeeting Dementie
Start 2e leergang Palliatieve Verpleegkunde via Avans+

Zeeuwse Zorgschakels is gevestigd op Hermesweg 9, 4382 ND 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

