Dementiezorg voor Elkaar

Aan de slag

http://www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Wil jij in de praktijk aan de slag met verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie?
Het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar is er om jou als professional te ondersteunen.
Met als uiteindelijk doel: persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie
en hun naasten.

Kennis uitwisselen? Bezoek een bijeenkomst
Regelmatig organiseren we bijeenkomsten over verschillende onderwerpen in het veld van
dementie. Tijdens deze bijeenkomsten kun je meer te weten komen over een onderwerp, maar vooral ook
meepraten over knelpunten en oplossingen.
Naar bijeenkomsten

Heb je een knelpunt? Kijk hoe anderen het hebben aangepakt
Tijdens het programma verzamelen we tools, tips, methodieken, achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden
en andere hulpmiddelen die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden. Het
overzicht wordt in de loop van het programma verder aangevuld. We hebben ze gerangschikt naar fase:
De cliënt en mantelzorger
Niet-pluis-gevoel
De diagnose
Thuis
Geclusterd wonen
De laatste levensfase
Nazorg
Heb je niet gevonden wat je zoekt? Laat je vraag achter, dan zoeken wij het voor je uit!
Stel je vraag

Heb je als samenwerkingsverband hulp nodig?
Werk je binnen een samenwerkingsverband en heb je een knelpunt waar geen eenvoudige oplossing voor
is? Bijvoorbeeld als de verwijzing tussen aanbieders van zorg en ondersteuning in de regio niet goed
loopt. Of als jullie hulp willen bij het invoeren van een zorgprogramma? Of hoe je passende ondersteuning
kunt bieden aan mensen met meerdere aandoeningen, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en
dementie? Vraag dan voor jouw samenwerkingsverband ondersteuning aan.
Vraag ondersteuning aan

Deel jouw kennis
Op deze website vind je onder thema’s tips, methodieken, goede voorbeelden en andere hulpmiddelen
die je in je praktijk kunt gebruiken. Heb je zelf goede voorbeelden, tips, methodieken of hulpmiddelen die
je in de praktijk kunt gebruiken? Laat het ons weten!
Deel je kennis
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