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DELTAPLAN
Het programma Dementiezorg voor Elkaar is in het 
kader van het Deltaplan dementie ontwikkeld door 
Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans. 
Als aanvulling op het initiële programma wordt ook 
aandacht besteed aan dementiezorg voor migran-
ten en jonge mensen met dementie.

In januari start in het kader van het programma Dementiezorg voor Elkaar de tweede golf van ondersteu-
ning aan aanbieders die bereid zijn tot samenwerking in dementiezorg. Bij de nu net afgeronde eerste golf 
waren al 27 dementienetwerken betrokken. Dat moeten er de komende jaren veel meer worden, want het 
ambitieniveau van het programma ligt hoog.

VERSNIPPERING IN DEMENTIEZORG

Samenwerking 
is nú nodig

door Frank van 
Wijck

Robbert Huijsman is programmaleider Dementiezorg voor Elkaar. (foto: Ruud van der Graaf)

Het programma Dementiezorg voor Elkaar, de twee-
de pijler uit het Deltaplan Dementie, kent een forse am-
bitie. ‘Het doel is te komen tot een meer persoonsge-
richte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen 
met dementie en hun naasten, die aansluit bij hun leef-
wereld’, zegt programmaleider Robbert Huijsman. ‘We 
willen tot fundamentele oplossingen komen door de-
mentie beter te leren begrijpen, maar we willen ook nú 
komen tot verbetering van die zorg en ondersteuning, 
want daarin is sprake van een grote versnippering. We 
zien te vaak dat aanbieders elkaar als concurrenten be-
schouwen en dat mantelzorgers van het kastje naar de 
muur gestuurd worden. Daarom hebben wij gezegd dat 
samenwerking het uitgangspunt moet zijn. Alle partij-
en die bereid zijn samenwerkingsverbanden aan te 
gaan, kunnen in het kader van het programma kostelo-
ze ondersteuning krijgen om gerichte stappen in kwa-
liteitsverbetering te zetten en te leren van elkaar. Zo 
kunnen zij bewerkstelligen dat mensen met dementie 
een betere kwaliteit van leven bereiken en mantelzor-
gers de zorg voor hun naasten in de eigen woonomge-
ving langer volhouden.’

Praktische werkpakketten
Het programma Dementiezorg voor Elkaar is vormge-
geven in vijf praktische werkpakketten. Huijsman legt 
uit: ‘Het eerste is praktijkverbetering door samenwer-
king tussen professionals te verbeteren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan uitlijnen van de verschillende model-
len voor casemanagement en de inkoopvoorwaarden 
voor  ketenzorg vanuit de zorgverzekeraars. Daarmee 
pakken we het stokje over van het Actieplan casema-
nagement dementie, dat ook binnen het Deltaplan 
wordt uitgevoerd. Een ander voorbeeld is het verzor-
gen van trainingen aan professionals over onbegrepen 
gedrag. Voor het tweede werkpakket, organisatie en 
financiering, zijn we onder andere in gesprek met de 
zorgverzekeraars. Het derde is het kennisplein, waar-
op we alle actuele kennis over dementiezorg beschik-
baar maken voor iedereen die bij die zorg betrokken is. 
Het vierde werkpakket is de opzet om te komen tot een 
nationaal register dementiezorg, om een kwantitatief 
beeld van de zorgketen te kunnen realiseren. Het bizar-
re is dat we op dit moment niet eens weten hoeveel 
mensen met dementie zorg krijgen of welk traject ze 
doorlopen. De getallen hierover zijn nog steeds geëx-
trapoleerd van de ERGO-studie van eind vorige eeuw. 
Met dit register willen we dit probleem definitief oplos-
sen. Het vijfde en laatste werkpakket is het actualise-
ren van de Zorgstandaard Dementie. Die dateert al-

weer uit 2013, uit de AWBZ-tijd dus, en is daarom echt 
wel aan een update toe.’

Kwaliteitsimpuls
Het Actieplan casemanagement dementie, waarvan 
Huijsman eveneens projectleider is, is juni 2016 van start 
gegaan. ‘Het programma Dementiezorg voor Elkaar was 
toen nog niet rond, terwijl het casemanagement wel al 
heel ingewikkeld was’, zegt hij. ‘Er moest echt snel wat 
gebeuren. Casemanagement bleek maar liefst veertien 
subvarianten te hebben, wat betekent dat de cliënt niet 
weet waar hij aan toe is en dat de huisarts niet weet waar 
hij naar verwijst. Nu loopt er een traject met als doel ko-
mend voorjaar tot maximaal drie of vier modellen te ko-
men. Ook hebben we de wachtlijsten in de dementiezorg 
aangepakt en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen be-
noemd met het vernieuwde competentieprofiel voor de 
dementieverpleegkundige. Zo wordt er echt aan alle kan-
ten aan getrokken om die dementiezorg de kwaliteitsim-
puls te geven die zo hard nodig is. In Dementiezorg voor 
Elkaar zijn we nu druk bezig dit alles vorm te geven in de 
praktijk. Uniek hieraan is de landelijke aanpak met de 
zorgstandaard en het register.’ 

Thematische aanpak
Samenwerkende aanbieders in de dementiezorg kun-
nen in het kader van Dementiezorg voor Elkaar begelei-
ding krijgen gedurende maximaal negen maanden. 
Huijsman licht toe: ‘Hierbij maken we gebruik van de 
bestaande kennisproducten en als in zo’n traject nieu-
we producten worden ontwikkeld, delen we die weer 
met andere aanbieders op het kennisplein. Deze onder-
steuning bieden we in vier golven van steeds een jaar, 
waarvan de eerste loopt tot 1 december. Hierin bespeur-
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‘Onbegrepen gedrag thuis neemt toe. In de regio gebeurt 
veel maar ik ben bang nog steeds onvoldoende. Wat 
kunnen wij beter doen? Hoe kun je effectieve onder-
steuning bieden bij onbegrepen gedrag?’

“Er is niks vastgelegd in onze samenwerkingsovereen-
komst over de functie van coördinator, er is geen func-
tiebeschrijving. De zorgverzekeraar beschrijft de ver-
antwoordelijkheden van de zorgaanbieder die de 
opdracht geeft globaal in het Addendum Ketenzorg 
 Dementie. Wij zijn op zoek naar een duurzame struc-
tuur waarin duidelijkheid is over:
_ rechtsvorm;
_ rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemers 

en betrokkenen;
_ financiën;
_ beslisbevoegdheden en Besluitvormingsproces;
_ toetredingsvoorwaarden.

Wij verzoeken Dementiezorg voor Elkaar om ondersteu-
ning hierbij.”

Dementiezorg voor Elkaar is onderdeel van het Deltaplan dementie.

Bij zorginkoop voor 2019 
ook sturen op uitkomstindicatoren

den we nog enige terughoudendheid bij de aanbieders 
om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tegelij-
kertijd zijn bij die eerste golf wel al 27 dementienetwer-
ken betrokken, waarmee we al veertig procent van het 
land bestrijken. Niet slecht voor een eerste jaar.’
Iemand die geen schroom had om hulp te vragen, was 
verpleegkundig consulent Freek Gillissen van VUMC. Sa-
men met partners in Midden-Nederland heeft hij – met 
ondersteuning van Dementiezorg voor Elkaar – de vraag 
naar een informatiepunt voor jonge mensen met demen-
tie opgepakt. ‘De partners hebben elkaar snel gevonden 
in dat het beter en anders moet’, zegt hij. ‘Ze zijn zonder 
drempels effectief aan de slag gegaan. En dat wordt zeer 
gewaardeerd. Dementiezorg en ondersteuning is voor 
veel mensen een heel grote puzzel.’  Gillissen roept op tot 
doorpakken om samen dementiezorg en ondersteuning 
voor iedereen duidelijk te maken.

Huisartsen
De meeste hulpvragen komen via de ketenregisseurs, 
minder via de huisartsen. Huijsman: ‘Om dit te veran-

deren gaan we het voor de komende jaren mogelijk 
meer thematisch aanpakken. Thema’s hiervoor zijn dan 
vroegsignalering en diagnostiek, casemanagement, 
 ketenorganisatie, dagbesteding en verbetering van de 
ondersteuning van de mantelzorger. Wat die ketenor-
ganisatie betreft is het belangrijk te vermelden dat de 
ketenregisseurs nu de opdracht hebben te komen tot 
een meerjarenplan voor hun regionale dementienet-
werk, waarna een inhoudelijk zorgprogramma voor de 
regio kan volgen. Op basis daarvan kan de zorginkoop 
voor 2019 scherper worden ingevuld, waarbij ook zal 
worden gestuurd op uitkomstindicatoren.’
Begin 2018 start de tweede golf van ondersteuning 
van ketenpartijen die zich hiervoor aanmelden, in 2019 
en 2020 de derde en vierde. ‘Intern heb ik wel eens ge-
zegd dat ik wil dat Nederland daarna internationaal in 
de top drie staat van de dementiezorg’, zegt Huijsman 
afsluitend. ‘De zorg moet dan zo goed geregeld zijn 
dat de kwaliteit van leven van de cliënt tot het einde 
van diens leven goed blijft zonder crisissituaties, zodat 
de druk op de verpleeghuizen én op de mantelzorger 
afneemt. Dat zou een enorme maatschappelijke winst 
zijn.’|

Frank van Wijck is freelance journalist.


