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Dementievriendelijke gemeenten:  

In Twente zijn een aantal gemeenten bezig om dementievriendelijk te worden. Hengelo heeft in dit 

kader, samen met Wijkracht en Dementie Twente, op 8 maart een informatieavond hierover 

georganiseerd. Er waren ruim 60 bezoekers, van zorgaanbieders, welzijn tot ondernemers 

(taxibedrijf, notaris, winkels, etc). Een zeer geslaagde start van de route om Hengelo 

dementievriendelijk te maken! 

Met Alzheimer Twente worden afspraken gemaakt om het toewerken naar dementievriendelijke 

gemeenten gezamenlijk op te pakken. Hierin wordt ook “Samen dementievriendelijk” 

Scholing Saxion Dementie en Palliatieve zorg 

De samenwerking met het Palliatieve netwerk heeft geleid tot het opzetten van een unieke 3 daagse 

scholing Post HBO in samenwerking met Hogeschool Saxion. De driedaagse training is bedoeld voor 

casemanagers dementie en palliatief verpleegkundigen, gericht op zorg en ondersteuning in de 

palliatieve fase bij dementie. Doelen:  

1. Het kennisniveau op het gebied van palliatieve zorg en dementie wordt vergroot bij respectievelijk 
verpleegkundigen met vervolgopleiding PZ/zorgconsulenten PZ en casemanagers dementie;  

2. Samenwerking en valorisatie van kennis in de vorm van consulten tussen bovengenoemde 
hulpverleners wordt gestimuleerd.  

Lesprogramma: · Palliatieve zorg ;  Dementie; Pro actieve zorg; Passende zorg;  Consultatie; 
Gespreksvoering/technieken (o.a Gesprekswijzer dementie); Samenwerkingsmogelijkheden 
zorgconsulent palliatieve zorg/verpleegkundige palliatieve zorg en casemanager dementie.  

Over de wijze van aanmelding hebben de V&VT organisaties bericht ontvangen. De scholing kost 495 

euro p.p; dit jaar draagt de dementieketen hierin de helft van de kosten bij per casemanager.  

Nieuwe Website: 

De geheel vernieuwde website is gelanceerd op en online sinds 11-04-2018!Er komen nog een aantal 

functies bij op de website de komende weken. Bekijk de nieuwe website op www.dementietwente.nl 

Symposium ROC 

Dementie Twente heeft in samenwerking met het ROC Hengelo op 9 april een minisymposium voor 

4e jaars studenten Verpleegkunde georganiseerd. Hoofdonderwerp was dementie. De samenwerking 

met het ROC is zo mooi gestart en biedt de kans onze toekomstige collega’s informatie te geven over 

dementie, mantelzorgondersteuning en palliatieve zorg.  

 

http://www.dementietwente.nl/


Meerjarenbeleidsplan 

Het meerjarenbeleidsplan is in ontwikkeling, hiermee is de opgezette werkgroep bezig. Het zal een 

dynamisch document worden met cijfers, doelen en acties. Wij gaan er vanuit dat het meerjarenplan 

klaar is om op de volgende stuurgroepvergadering in juni te bespreken. 

Kwaliteitsdocument casemanagement dementie 

Vanuit de aangesloten organisaties die casemanagement leveren is besloten een kwaliteitsdocument 

casemanagement op te stellen met de kwaliteitseisen. Nadrukkelijk is gekozen voor het beschrijven 

van kwaliteitseisen ongeacht welke functionaris de taak uitvoert. Hierbij zijn een aantal competenties 

en rollen beschreven Dit document is vastgesteld op stuurgroepniveau en nu worden afspraken 

gemaakt over de boring in de keten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


