Introductie
Uit een verkenning in de regio is
gebleken dat er niet altijd passende
mogelijkheden zijn of niet gevonden
worden voor daginvulling bij
dementie. Met diverse betrokkenen
rondom daginvulling is het gesprek
gevoerd om huidige en nieuwe
mogelijkheden te verkennen, elkaar
te inspireren, en te leren van de
ervaringen in coronatijd. Deze
inspiratieplaat beschrijft hoe alle
betrokkenen deze inspiratie kunnen
omzetten naar daadwerkelijke
realisatie van passende
mogelijkheden voor daginvulling bij
dementie.
Hoe gaan we met elkaar verder?
Deze inspiratieplaat kan helpen als je
met betrokkenen (lokaal) het gesprek
aan gaat en aan de slag gaat om meer
passende mogelijkheden voor
daginvulling bij dementie te creëren.
Het Netwerk Ouderen en Veerkracht
Achterhoek blijft dit thema stimuleren
en volgen. Daarnaast zal het Netwerk
een bijdrage leveren bij de regionale
acties (denk aan het creëren van een
digitaal platform van aanbieders van
dagvoorzieningen).

Daginvulling bij dementie in de Achterhoek
Van inspiratie naar realisatie
Thema

Professional Dagvoorziening Gemeente

1. Samenwerken

Rond het individu
 Zoek aansluiting bij iemands (verenigings)leven. Verenigingen ook warm maken om
mensen met dementie actief te blijven betrekken
 Koppel varianten van daginvulling aan elkaar (waaronder begeleiding thuis)
 Bespreek het onderwerp daginvulling met iemands eigen sociale netwerk en in het MDO








Binnen een welzijns- of zorgorganisatie
 Bied verschillende varianten van daginvulling aan (denk aan actieve activiteiten maar ook
aan activiteiten met minder prikkels)
 Ga in een glijdende schaal over van niet-geïndiceerd naar geïndiceerde vormen van
daginvulling
 Zorg dat mensen ook zonder indicatie kunnen deelnemen totdat de indicatie geregeld is
Tussen welzijns- of zorgorganisaties
 Overleg om elkaar te inspireren en goede voorbeelden uit te wisselen
 Overleg met elkaar of het aanbod voldoende tegemoet komt aan de behoeften en of het
voldoende gedifferentieerd is. Wanneer nodig verder specificeren bij specifieke vragen
 Overleg met elkaar wanneer iemand wisselt van locatie voor daginvulling

2. Motiveren en toeleiden
 Kijk als professional mee op locaties voor daginvulling, of schakel iemand uit het netwerk,
een vrijwilliger of iemand van de dagbesteding zelf in
 Laat mensen een paar keer koffie drinken en welkom zijn, ook als de indicatie (nog) niet
geregeld is
 Blijf kijken naar de mens achter de ziekte en sluit daarbij aan. Benadruk dat het goed kan
zijn voor de persoon met dementie om ergens aan mee te doen
 Zoek als professional vroegtijdig het contact met de gemeente om op het juiste moment
(waar nodig) een indicatie te hebben
 Maak gebruik van elkaars kennis
3. Aanbod





Ontwikkel aanbod in de vorm van logeerzorg in combinatie met dagvoorzieningen
Versterk de beweging van geïndiceerde naar niet-geïndiceerde ontmoetingsplekken. Zorg
dat er in iedere gemeente ‘voorliggende’ en vrij toegankelijke voorzieningen zijn
Creëer een digitaal platform in de regio waar iedere aanbieder kan laten zien wat er
mogelijk is
Denk bij de financiering niet in hokjes maar maak gebruik van combinaties van
financieringsstromen
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