Partners van het RPD

Gevangen in de tijd
Gevangen in de tijd
Ze loopt maar wat te dwalen
Ergens is ze blijven staan
En blijft ze zich herhalen
Gevangen in de tijd
Ze blijft het maar vertellen
Terwijl de wereld verder gaat
Lijkt vroeger haar voorbij te
snellen
Leandra de Boef



WijZijn Traversegroep



Gemeente Woensdrecht



Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant



OOBOZ



GGZWNB



St. Elisabeth



Gemeente Bergen op Zoom



TWB, Thuiszorg met Aandacht



BWI Woensdrecht



Vraagwijzer Bergen op Zoom



Gemeente Halderberge



S&L Zorg



PrivaZorg West-Brabant & Tholen



Bravis Ziekenhuizen BoZ & Roosendaal



Het Punt

Roosendaal



Surplus Zorg



SWOS

Steenbergen



Stadlander



Stichting Groenhuysen



Gemeente Roosendaal



tanteLouise-Vivensis



DAT



Gemeente Steenbergen



Buurtzorg

Actief binnen de gemeenten:
Bergen op Zoom
Halderberge

Woensdrecht

www.dementiewegwijzer.nl

Wie zijn wij?

Hoe doen we dat?

Contactgegevens

Het Regionaal Platform
Dementieondersteuning (RPD) is een
dementienetwerk van diverse zorg- en
welzijnsorganisaties in de regio West-Brabant.
Naast de mensen met dementie zelf, vormen
mantelzorgers, beroepskrachten (artsen,
casemanagers dementie, verpleegkundigen en
verzorgenden, medewerkers bij gemeenten,
woningbouwcorporaties, ouderenadviseurs,
etc.) en vrijwilligers de belangrijkste
doelgroepen.

Afstemmen

Coördinator netwerk

Wat doen wij?
In samenwerking met de ketenpartners, wil het
RPD de kwaliteit van de ondersteuning en
zorgverlening aan mensen met dementie en hun
mantelzorgers verbeteren. Hierdoor kunnen
mensen met dementie en hun mantelzorgers
beter omgaan met dementie, hun draagkracht
wordt vergroot en de zorgbelasting verlicht,
de participatie in de maatschappij vergroot en
het sociaal isolement wordt doorbroken.

Het RPD werkt als olie in de samenwerking
tussen zorg (thuis/ziekenhuis) en ondersteuning
(welzijnsinstellingen). Zo leidt het RPD, via zijn
website, burgers naar passende zorg of
ondersteuning. Het RPD werkt o.a. samen met
de Alzheimer Cafés en is contactpersoon voor
zorgverzekeraars en gemeenten in de RPD-regio.
Bij dit alles is de landelijke Zorgstandaard
Dementie de basis. Deze geeft weer, waar zorg en
ondersteuning aan moet voldoen.
Casemanagement vormt de specialistische en
organisatieonafhankelijke deskundige, die naast
de cliënt staat en hem/haar begeleidt.

Drs. J.H.W. (Hans) Alofs, MHA
06-18482152
hans.alofs@wijzijntraversegroep.nl

Coördinator scholingen
& managementondersteuning
E.J.L. (Saskya) de Keijzer
06-18263780
saskya.dekeijzer@wijzijntraversegroep.nl

Deskundigheidsbevordering

Algemeen

Het RPD richt zich als netwerk op het
ontwikkelen van producten en diensten in
varianten voor beroepskrachten (bij
zorgorganisaties, gemeenten en
welzijnsinstellingen), mantelzorgers, vrijwilligers
en burgers en burgers, die niet vanuit de
individuele organisaties kunnen worden kunnen
worden aangeboden, of vanuit reguliere
financiële middelen betaald kunnen worden.

RPD
Keldermanslaan 5
4611 AL Bergen op Zoom
0164-265946
Postbus 674
4600 AR Bergen op Zoom

