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Het NAH netwerk ZO-Brabant organiseert jaarlijks een thematische bijeenkomst
t.b.v. haar contactpersonen en geïnteresseerden.
Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats bij de Stichting ORO te Helmond.
We konden ons verheugen op een grote opkomst vanuit de diverse
zorgaanbieders en patiëntenverenigingen met ruim 60 deelnemers.
De middag had ten doel om aan de hand van casuïstiek inzicht te krijgen in de
noodzaak van samenwerking door de diverse zorgverleners met en t.b.v. de
cliënt met NAH en zijn systeem. Daarnaast bood de middag de
convenantpartners de gelegenheid hun zorgaanbod op het gebied van NAH te
presenteren. En last but not least bood de middag gelegenheid elkaar te leren
kennen en te netwerken.
De middag had in zijn geheel een interactief karakter.
Na het openingswoord door Marjan Enning, ketencoördinator NAH netwerk ZO
Brabant, werden de aanwezigen verdeeld in 6 groepen waarin ze aan de hand
van een casusbeschrijving met puzzelstukken het zorgtraject in kaart konden
brengen. Hierdoor werd inzichtelijk gemaakt dat het in de praktijk vaak om op
elkaar volgende zorgtrajecten gaat, gericht op de patiënt/cliënt met NAH.
De conslusie was dat uit de praktijk blijkt dat niet alleen de cliënt hulpvragen
heeft maar ook de mantelzorgers c.q. omgeving van cliënten. Deze vragen
kunnen wezenlijk verschillend zijn en de ondersteuning daarbij zou gelijktijdig
door de diverse deskundige zorgverleners geboden moeten kunnen worden in
afstemming met elkaar en cliënt(systeem).
Praktisch betekent dit dat een lineair verlopend zorgtraject vervangen zou
moeten worden door een netwerk rondom de cliënt van zowel mantelzorgers als
zorgverleners voor cliënt en mantelzorgers. Daarbij moet er ook ruimschoots
aandacht zijn voor arbeid, scholing, vrije tijd etc. (afhankelijk van de levensfase
van de cliënt). We denken heel veel samen te werken maar zijn ook tot de
conclusie gekomen dat er verbeterslag te maken valt ten gunste van de cliënt.
Hierna volgde een korte pauze tijdens welke de deelnemers met elkaar nog
verder spraken over de diverse casuïstieken en hoe de conclusies in de praktijk
te vertalen.
De pauze werd verder gebruikt om de zorgaanbieders, aangesloten bij het NAH
netwerk, de gelegenheid te geven hun presentaties over hun NAH gerelateerd
zorgaanbod t.b.v. de speeddating klaar te zetten. Al snel bleek dat de 5 minuten
wisseling voor velen tekort was waaruit we de conclusie trekken dat hier veel
behoefte aan was.
Na afsluiting van het speeddaten werd er dan ook door velen gebruik gemaakt
om onder het genot van een drankje en een hapje verder te praten.
De werkgroep CPN kijkt terug op een geslaagde middag, gezien de vele
positieve reacties.

