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De kortste dag van het jaar is achter de rug. Voor zover dat
mogelijk is, worden er plannen voor de feestdagen gemaakt.
De dagen waarop samenzijn en terugkijken op het afgelopen
jaar centraal staan, maar ook plannen voor het komende jaar
gedeeld worden.
Zeeuwse Zorgschakels heeft dit jaar aan mooie projecten
gewerkt. We zijn onder andere gestart met 'Samen Beslissen'
waarin we met onze partners aan de slag gaan met de vraag
hoe we mensen met dementie langer verantwoord thuis
kunnen laten wonen. Ook ondersteunen we Iriz Thuiszorg bij
bij het inzetten van zorgtechnologie. Over deze projecten en
de ontwikkelingen in de lerende netwerken leest u meer in
deze nieuwsbrief.
Als organisatie hebben we een bewogen kwartaal achter de
rug. We hebben afscheid genomen van Monique van Doorn als
directeur. Per 1 december is Frank Witkam gestart als interim
directeur. We kijken met vertrouwen uit naar het nieuwe jaar
en we hopen daarin u ook weer te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur en alle medewerkers van Zeeuwse
Zorgschakels wensen we u fijne feestdagen en een mooi 2022.

Nieuws van ZZS
Nieuwe directeur
Per 1 november hebben we afscheid genomen van Monique van Doorn. Zij was directeur
van Zeeuwse Zorgschakels sinds september 2019. De inzet van Monique in de afgelopen
jaren heeft ervoor gezorgd dat Zeeuwse Zorgschakels met een gezonde bedrijfsvoering
en ontplooiing van nieuwe initiatieven binnen en buiten Zeeland stevig op de kaart staat.
De ontwikkelde samenwerking binnen de organisatie en die met vele partners buiten de
organisatie heeft van Zeeuwse Zorgschakels een lerende netwerkorganisatie gemaakt die
klaar is voor de toekomst. We bedanken haar voor haar inzet voor Zeeuwse Zorgschakels
en wensen haar veel succes met haar nieuwe projecten.
Per 1 december is Frank Witkam gestart in de functie van directeur van de Zeeuwse
Zorgschakels voor de duur van zes maanden. Frank is een ervaren leidinggevende met
een achtergrond in de zorg en ook zeer goed bekend in de Zeeuwse zorg. We kijken uit
naar de goede samenwerking.
Ondanks de hectiek lukt het onze medewerkers om van betekenis te zijn voor cliënten en
organisaties in dementiezorg, rondom hersenletsel en in de palliatieve zorg.
Corona beïnvloedt werk casemanagers dementie
Het hoge aantal coronabesmettingen raakt ook Zeeuwse Zorgschakels. Net als bij andere
bedrijven werken de medewerkers zo veel mogelijk vanuit huis en vinden overleggen digitaal
plaats.
Waar de casemanagers dementie normaal gesproken regelmatig op huisbezoek gaan bij hun
cliënten, worden veel afspraken, als dat mogelijk is, telefonisch gedaan. Wanneer een
huisbezoek nodig is om bijvoorbeeld een cliënt beter te kunnen beoordelen, worden de juiste
beschermingsmiddelen gebruikt. Deze manier van werken is niet ideaal, maar onze
casemanagers blijven zich inzetten om de voor mensen met dementie en hun naasten zo
goed mogelijk te regelen.
Zorgschakeldag
Het is al even geleden, maar in oktober vond een geslaagde Zorgschakeldag plaats. Na
een webinar van Kees Kraaijeveld over mentale gezondheid namen Zeeuwse
zorgprofessionals zowel online als offline deel aan zes verschillende kennissessies. Deze
sessies stonden onder andere in het teken van onderzoeken op het gebied van palliatieve
zorg en de ontwikkeling van casemanagement op verschillende vlakken, maar ook over
de ontwikkeling van de zorg binnen het project 'Kerngezond Vlissingen'.
We zijn blij dat we, in tegenstelling tot vorig jaar, veel mensen ook op de verschillende
locaties hebben kunnen ontmoeten. Uit de evaluatie bleek dat ook de deelnemers dit
positief hebben ervaren. Zij konden veel van de opgedane kennis ook direct in de praktijk
brengen.
Kijk de webinar terug

Projecten en programma's
Voortgang project 'Samen beslissen'
In de zomer van 2021 heeft een breed Zeeuws samenwerkingsverband van zorgorganisaties
van Zorginstituut Nederland een subsidie van bijna 1 miljoen euro ontvangen voor de verdere
ontwikkeling van 'Samen beslissen'. De afgelopen periode is gebruikt om de kaders en de
opzet van het project te bepalen.
Nu de basis staat, is het project fase 1 in gegaan. In deze fase wordt het project uitgerold
binnen de betrokken zorgorganisaties. Zorgmedewerkers en casemanagers dementie
worden geïnformeerd over het project en al beschikbare kennis wordt verzameld. Daarnaast
wordt gestart met de leefstijlmonitoring van cliënten.
Lees verder

Wijkvernieuwers maken het verschil
De pilot ‘Wijkvernieuwers maken het verschil’, een samenwerking met Iriz Thuiszorg en
MobileCare (leverancier), is van start gegaan en draait op volle toeren! Deze pilot heeft het
doel om wijkmedewerkers de handvatten te bieden om zorgtechnologie in te zetten, te
ervaren en uiteindelijk medecollega’s te enthousiasmeren. Ofwel hen klaarstomen om
Wijkvernieuwers te worden.
De pilot is afgetrapt met een Experience voor wijkmedewerkers. Hierbij konden zij
zorgtechnologieën beleven, bespreken en vooral met elkaar sparren over de bestaande
vraagtekens. MobileCare heeft als leverancier van de technologische hulpmiddelen, vijf
hiervan gedemonstreerd. Een mooie start, mede door een groot animo vanuit de
wijkmedewerkers.
Als vervolg op de Experience zijn we de evaluatiefase ingegaan. Input over de ervaringen van
de wijkmedewerkers bij het aanvragen, inzetten en gebruiken van de zorgtechnologie is
enorm waardevol. De wijkmedewerkers zijn hierin de sleutel tot informatie en tevens ook
diegene die de hulpmiddelen gaan inzetten. Door steeds te evalueren, wordt het proces voor
het inzetten van de hulpmiddelen verbeterd.

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

Terugblik netwerkbijeenkomsten
In het afgelopen kwartaal hebben er verschillende bijeenkomsten binnen het Netwerk
Hersenletsel plaatsgevonden. In oktober vond er een eerste brainstormsessie plaats over
casemanagement hersenletsel. Dit thema kwam, samen met casemanagement dementie en
het lopende onderzoek naar casemanagement palliatieve zorg ook aan de orde tijdens de
Zorgschakeldag.
Op de Dag van de Beroerte stond een team van netwerkpartners op verschillende
weekmarkten in Zeeland om aandacht te vragen voor (de preventie van) beroertes. In
november vond de Dag van de Mantelzorg plaats. Daarom had de Schakeltafel van die maand
het thema 'mantelzorg'.
Zodra de data voor de bijenkomsten van het Netwerk Hersenletsel in 2022 bekend zijn,
worden deze in de agenda op onze website gepubliceerd.
Agenda
Leg de Link
Initiatiefnemer Hersenz wil met de campagne ‘Leg de Link met hersenletsel’ huisartsen en
andere zorgprofessionals informeren zodat zij hersenletsel eerder kunnen signaleren en
beter kunnen doorverwijzen. De gevolgen van hersenletsel en de behandel- of
begeleidingsmogelijkheden zijn bij veel mensen nog onbekend. Het kost mensen met nietaangeboren hersenletsel dan ook veel moeite om de juiste hulp te vinden. Als we
hersenletsel beter signaleren en goed verwijzen, kan veel leed voorkomen worden.
Neem een kijkje op de website Legdelink.nl. U vindt er verhalen van mensen met hersenletsel
en van experts. Ook lees je wat u zelf kunt doen om de link te leggen en anderen te helpen
om ook de link te leggen met hersenletsel.
Knowledge broker netwerk CVA - eerstelijns praktijken
Eerstelijns praktijken kunnen vanaf 1 januari 2022 deelnemen aan het Knowledge broker
netwerk. Dit is een netwerk van zorgvernieuwers uit de ziekenhuizen, revalidatie en
thuiszorg. Vanaf 2022 kan ook de eerste lijn deelnemen. Het Knowledge broker netwerk
ondersteunt de organisaties en eerstelijns praktijken bij de implementatie van
kwaliteitsstandaarden.
Lees meer

Nieuwe coördinator netwerk Palliatieve Zorg Zeeland
Met ingang van 1 januari 2022 start Fieke Donkers als coördinator van het lerend netwerk
Palliatieve Zorg Zeeland. Fieke heeft ervaring als POH GGZ en als regiocoördinator voor
Mentorschap Zeeland. Eerder heeft ze gewerkt als algemeen maatschappelijk werker en
jeugdprofessional CJG. Fieke is vanaf 1 januari bereikbaar onder het mailadres
fdonkers@zeeuwsezorgschakels.nl. We zijn erg blij met haar komst en hopen dat het netwerk
en de samenwerking in de regio rondom palliatieve zorg met haar komst verder bestendigt
en kan worden uitgebouwd.
Terugblik Regionale Kennismarkt Palliatieve Zorg
Op 7 oktober organiseerde het NPZZ tijdens de Zorgschakeldag een Regionale Kennismarkt
in Tholen en online over Veerkracht. Over de uitkomsten van deze bijeenkomst is onlangs
een Infosheet opgesteld. Hierin staan de 6 onderzoeken benoemd waarin Veerkracht bij
palliatieve zorg centraal staat, met daarbij links naar hun 3-minutenpitch en verdere
informatie over de onderzoeken.
Bekijk infosheet
Online Pitch-bijeenkomst 'Zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek in gesprek over
palliatieve zorg'
Wilt u meedenken over hoe de palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland (ZWN)
verbeterd kan worden? Sluit dan aan bij deze online bijeenkomst van het Consortium
Palliatieve Zorg ZWN.
Collega’s uit de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek delen in een korte pitch hun idee,
vraag, of goede voorbeeld. In de break-out rooms kunt u hier met de pitchers over in
gesprek. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de lessen en ervaringen van de lerende
netwerken die vorig jaar gestart zijn in Zuidwest-Nederland.
Programma en aanmelden

De Wet zorg en dwang
Met de werkgroep WZD Zeeland is er een gezamenlijke evaluatie geschreven richting VWS
om ons Zeeuwse standpunt te laten horen over de WZD. Deze evaluatie kwam tot stand naar
aanleiding van de reparatiewet die in november heeft plaats gevonden. De zorgorganisaties
hebben in het jaar 2021 hard gewerkt aan de implementatie in de verpleeghuissettingen. De
werkgroep zal in 2022 bij elkaar komen in januari, mei, september en november er zullen per
bijeenkomst thema’s worden behandeld gerelateerd aan de WZD.

Huis voor Levensvragen Zeeland
Huis voor Levensvragen Zeeland op 1SociaalDomein
Op 1 januari 2022 krijgt het Huis voor Levensvragen Zeeland een eigen channel op het
platform 1SociaalDomein. Via dit channel komen we in contact met alle professionals en
vrijwilligers die kosteloos een account op het platform kunnen aanmaken. Er is gelegenheid
tot het stellen van een vraag en we kunnen nieuws en ook webinars delen. Maak een account
aan en kijk alvast rond. Er zijn allerlei channels rondom zorg en welzijn te vinden.
Samenwerking met omliggende centra
Het Huis voor Levensvragen Zeeland gaat met ingang van 2022 nauwer samenwerken met de
omliggende centra voor levensvragen. Samen met de Zuid-Hollandse Eilanden, Breda e.o. en
West-Brabant gaan we naar een gezamenlijk registratiesysteem, waarvandaan ook de
financiële administratie plaatsvindt.
Promotie Huis voor Levensvragen Zeeland in 2022
De Tegoedbonnen voor gratis gesprekken met een geestelijk verzorger zijn bijbesteld en
hebben nu een langere geldigheid. Ook hebben we nieuwe flyers ontwikkeld in de vorm van
een grote ansichtkaart. De bonnen en kaarten zijn te bestellen via
info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl.
Tenslotte wordt vanaf januari de tekst op de website geactualiseerd en vindt u er een handig
contactformulier om uzelf of een cliënt aan te melden voor een gesprek met een van onze 12
aangesloten en SKGV-geaccrediteerde geestelijk verzorgers.
Huis voor Levensvragen

Agenda
De expertmeetings en Schakeltafels gaan ook in 2022 door. Actuele data vindt u op onze
website.

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
L www.linkedin.com/company/zeeuwse-zorgschakels/
Uw e-mailadres wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Laat het ons weten via info@zeeuwsezorgschakels.nl

