ODENSEHUIS
Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun
naasten. De naam Odensehuis is afgeleid van de Deense stad Odense, waar
het initiatief voor zo'n inloopcentrum in 2001 is ontstaan.

Voor wie?
De bedoeling van een Odensehuis is het bieden van een plek voor mensen
met beginnende dementie enhun naasten om ervaringen met elkaar te
delen en informatie uit te wisselen. Een Odensehuis heeft het karakter van
een huiskamer waarin ondersteunende en creatieve activiteiten ondernomen kunnen worden. Aanwezigen kunnen er in een ongedwongen sfeer
hun gedachten afleiden van, of juist meer inzicht krijgen in de ziekte.

De opzet
Een Odensehuis wordt opgestart vanuit een burgerinitiatief en is daardoor een vrijwilligersorganisatie. Binnen elk Odensehuis wordt gewerkt
met één fulltime werkende beroepskracht; de beroepskracht heeft onder andere de dagelijkse leiding van een Odensehuis, ondersteunt de
vrijwilligers en de activiteiten, legt en onderhoudt contacten met en verstrekt informatie aan externe partijen.

Samenwerking
Een Odensehuis streeft naar goede samenwerking
met bijvoorbeeld de gemeente, thuiszorgorganisaties, ouderenverenigingen, ziekenhuizen (geriaters),
zorginstellingen.

Opleiding
Daarnaast legt een Odensehuis contact met basisscholen in de omgeving van het Odensehuis,
met opleidingen voor stageplaatsen of projectplekken (te denken valt aan MBO en HBO opleidingen, gericht op zorg of activiteiten, met conservatoria en kunstacademies) , met musea etc.
Dit om een zo groot mogelijk aanbod aan activiteiten te kunnen bieden.

Landelijk platform
Om de Odensehuis-beweging te ondersteunen is in 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen opgericht. In dit platform werken de Odensehuizen samen.
Het platform is opgericht om:
1. De Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen
2. De belangen te behartigen bij landelijke organisaties als bijvoorbeeld VNG,
ministerie van VWS, zorginovatiefonds, verzekeraars en diverse maatschappelijke organisaties.
3. Relevant en wetenschappelijk praktijkgerichtonderzoek te bevorderen
4. Zich in te zetten voor fondswerving bij landelijk opererende fondsen
5. De filosofie en kernwaarden van Odensehuizen uit te dragen
6. De ervaring en kennis van de leden onderling uit te wisselen

Bestuur
Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van
een aantal Odensehuizen. Daarnaast
is er overleg tussen de verschillende
coordinatoren van de Odensehuizen.
Ze delen hun kennis en ervaringen
en werken zo verder aan het inhoudelijk vormgeven van het gedachtegoed en de praktijk van Odensehuizen.

Tot slot
Het bezoeken van een Odensehuis maakt het mogelijk dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen en biedt de naasten respijttijd, waardoor
zij de zorg voor hun dierbare langer aan kunnen. Het Odensehuis draagt
daarmee bij aan het beleid om mensen langer thuis te houden en de
‘participatiesamenleving’ te vergroten. Zo worden de kosten in de zorgsector
lager. Voor meer informatie: www.odensehuisassen.nl

