
Kick-off Praktijktuinen Wzd

Regio Salland

Waarom doen jullie mee aan de praktijktuin? 

Waar willen jullie eind 2022 staan?

Expertise Team Wzd Salland is operationeel waarbij er intensief en integraal samen wordt gewerkt over domeinen heen om zorg (en indien
nodig met dwang) in de thuissituatie te kunnen bieden.

Met wie wordt allemaal samengewerkt in de praktijktuin?

Opdrachtgever is het netwerk Salland United. Uitvoering zal samen met alle deelnemende partijen belegd gaan worden, waarbij samenwerking
en afstemming met het netwerk dementie Salland evident is. Deelnemende partijen aan de praktijktuin (en lid van het netwerk Salland United): 
Zorgkantoor Midden IJssel | Gemeente Deventer | Bijzondere Zorg Team Deventer/Raalte | Sociale Wijkteams | Gemeente Olst/Wijhe | Gemeente
Voorst | Gemeente Raalte | GGD IJsselland 
Carinova | Zorggroep Solis | Dimence Groep afd ggz | Dimence Groep - IHT-team | Deventer ziekenhuis | Eno zorgverzekeraar | Huisartsen
Cooperatie Deventer eo | Netwerk Dementie  Salland | Alle aanbieders in de regio die intramurale zorg dan wel VPT hebben gecontracteerd |
Regionaal Transferpunt Salland | (Afstemming met de VG-aanbieders vind plaats via het zorgkantoor).

Kun je uitlichten hoe de huisarts, de POH, Casemanager en/of SO's zijn ingebed?

Allemaal leden van het nog in te richten expertiseteam.

Zijn er punten die je nu al graag wilt delen met de anderen?

Laten we vooral met elkaar leren. Zin in de samenwerking!

Hoe geven we als betrokken professionals uit de verschillende domeinen zorg, wonen, welzijn en
veiligheid vorm aan de Wzd in de thuissituatie zodanig dat die aansluit bij de wensen en behoeften
van mensen met dementie en hun naasten / mantelzorgers? 
Hoe wordt onvrijwillige zorg in de thuissituatie toegepast en hoe kunnen we die door vanuit preventie
te werken terugdringen op een veilige en verantwoorde manier?
Wat betekent onvrijwillige zorg voor het netwerk rondom de inwoner? (AVG, registratie,
verantwoordelijkheden etc).
Welke inbreng en ondersteuning vanuit (zorg)technologie is wenselijk/noodzakelijk bij onvrijwillige
zorg thuis?

Wat zou je willen vragen aan je mede - tuinen?

De volgende vragen willen wij als praktijktuin gaan verkennen:

Aanleiding: In 2020 is vanuit Salland United gestart met de implementatie van de Wzd door de zorgaanbieders in samenwerking met gemeenten
en de GGZ-instellingen. Er zijn concrete stappen en afspraken gerealiseerd om de acute situaties inzake een IBS beoordeling en de RM
aanvragen verder te optimaliseren en te stroomlijnen. Inmiddels zijn de afspraken geconcretiseerd in regionale samenwerkingsafspraken over
oa toeleiding, opnamecapaciteit en doorplaatsingen. Lerende netwerken zijn gestart met als doel een palet aan interventies te ontwikkelen die
we kunnen inzetten om ernstig nadeel te voorkomen, dreigingen af te wenden en/of ambulant gedwongen zorg toe te passen. 
Waarom: Deelname aan de praktijktuinen verbreedt het regionale perspectief en helpt in het verder ontwikkelen van een gezamenlijke taal en
gezamenlijk denk- en handelingskader.
Wat: Daarnaast verwachten wij met deelname een versnelling te kunnen maken in onze aanpak samen met de patiënt en naasten.
Hoe: Ervaringen delen en gemeenschappelijke vraagstukken bespreken naar een concrete en pragmatische oplossing die de
handelingsrepetoir van de professionals vergroten.


