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Wat betekent de coronacrisis voor  
de dementiezorg? Mandy Los, coör
dinator van het Netwerk Dementie 
Haaglanden, zette het op een rij. 

Het Netwerk Dementie Haaglanden is één van 
de proefregio’s waar de nieuwe Zorgstandaard 
Dementie wordt geïmplementeerd. Mandy Los 
beschrijft de verwachte knelpunten dan ook  
aan de hand van de nieuwe zorgstandaard.  

Verwachte knelpunten
•  Op alle delen van dementiezorg neemt de 

druk toe en vallen nu en naar verwachting in 
de nabije toekomst onderdelen uit door de 

coronacrisis. Mensen met dementie raken in 
een sociaal isolement en eenzaamheid is naar 
verwachting voor hen het grootste knelpunt.

•  Naarmate de acute zorg verder belast wordt 
door het aantal coronabesmettingen wordt  
er een toenemend beroep gedaan op zorg
professionals in de minder acute zorg om bij 
te springen.

•  Daarnaast raken ook zorgprofessionals besmet 
met het coronavirus waardoor de capaciteit 
afneemt.

•  Hierdoor neemt de schaarste aan zorgverleners 
toe en krijgen meer mensen met dementie (en 
hun naasten) niet de zorg en ondersteuning 
die zij nodig hebben.

•  Op termijn resulteert dit in crisissituaties  
(verwaarlozing, fysieke en/of mentale crisis) 
waarbij een beroep wordt gedaan op acute 
zorg in de vorm van SEH, acute psychiatrie  
en crisiscapaciteit in de verpleeghuizen.

Voor een uitgebreide beschrijving,  
kijk op dementiezorgvoorelkaar.nl. 

Spil in de wijk
De spil in de wijk. Dat is de titel van een 
publicatie van Integraal Werken in de Wijk 
met tips over een goede samenwerking tussen 
professionals. Van de tips is een poster met 
cartoons gemaakt. Deze is te vinden op de 
website van Integraal Werken in de Wijk. Daar 
kan ook de publicatie worden gedownload. 
www.integraalwerkenindewijk.nl

Gevolgen coronacrisis  
voor dementiezorg 

De Zorgstandaard ondersteunt hiermee 
 dementienetwerken om hun dementiezorg te 
verbeteren, persoonsgericht en integraal. Het 
Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie 
geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze 
hebben onderschreven, waaronder vertegen
woordigers van zorgorganisaties, cliënten en 
mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele 
beroepsorganisaties. De Zorgstandaard 
 Dementie 2020 vervangt die uit 2013.

‘Wij hebben nu een heldere visie ontwikkeld  
op persoonsgerichte en integrale zorg voor 
 personen met dementie én mantelzorgers’, vertelt 
Robbert Huijsman, voorzitter van de werkgroep. 
‘Kern daarvan is het mensbeeld in plaats van het 
ziektebeeld: zo lang mogelijk méns zijn en regie 
houden, met gezamenlijke besluitvorming en 
respect voor de eigen wensen en behoeften van 
de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie.’

Juiste hulp op juiste moment
Die visie is doorvertaald naar alle fasen van het 
dementietraject, van de nietpluisfase tot en met 
de stervensfase en de nazorg voor mantelzorgers, 
opdat de juiste persoon de juiste hulp op het 
juiste moment kan geven. Huijsman: ‘De inte
graliteit hebben we verder doorontwikkeld op de 
niveaus van professional, organisatie en stelsel, 
met hoekstenen zoals één zorgleefplan, case
management en gecoördineerde netwerkzorg. 
Uiteindelijk zijn we gekomen tot 25 concrete 
aanbevelingen voor wat goede dementiezorg en 
ondersteuning is. Ook hebben we 12 kwaliteits
indicatoren benoemd. Die zijn overigens niet ver
plicht maar alle betrokken partijen hebben die 
omarmd als hulpmiddel voor leren en  verbeteren.’

Gezamenlijkheid
De focus van de Zorgstandaard Dementie ligt  
op het wat en waarom van persoonsgerichte en 
integrale zorg, niet op het wie en hoe. Project
leider Rinske Boomstra: ‘Die uitwerking van wie 
en hoe hoort thuis in richtlijnontwikkeling en 

Pilot 
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Casemanagers delen  
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Deltaplan Dementie, 
oogst, impact 

en vervolg

De belangrijkste  
veranderingen: 

•  Duidelijke positionering van  

persoonsgericht (model van Kitwood) 

en integraal (het regenboogmodel  

van Valentijn);

•  Samenhangende benadering van  

het hele dementietraject, van zorg  

én ondersteuning voor mensen  

met dementie en hun naasten;

•  Aandacht voor mensen met een 

 migratie-achtergrond en jonge  

mensen met dementie;

•  25 Concrete aanbevelingen en 12 (niet 

verplichtende) kwaliteitsindicatoren 

(structuur, proces en uitkomst);

•  Breed draagvlak: 22 beroeps- en 

 belangenorganisaties, ook betrokken 

geweest bij de totstandkoming, onder-

schrijven de Zorgstandaard Dementie;

•  Veel compacter.

Zorgstandaard inzien:  
http://zorgstandaarddementie.nl

Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, 

vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantel

zorgers. Dat is de kern van de nieuwe  Zorgstandaard Dementie.

regionale zorgprogrammering. Daar liggen ook 
de prestaties, contractering en eventuele verant
woording. Met deze Zorgstandaard Dementie 
geven we vooral een verbindende visie en een 
perspectief om het hele dementietraject te kun
nen verbeteren. En het mooie is dat we hem  
echt in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld.’

Kennisdossiers
De herziening van de Zorgstandaard Dementie 
vond plaats als onderdeel van het praktijkverbe
terprogramma Dementiezorg voor Elkaar. Dat 
programma ondersteunt dementienetwerken 
ook bij de implementatie van de aanbevelingen 
en ontwikkelt daarvoor kennisdossiers. De Zorg
standaard Dementie is ontwikkeld volgens de 
Aqualeidraad voor kwaliteitsstandaarden.

Zorgstandaard Dementie  
is vernieuwd 
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Toppunt
Weet je wat het toppunt  
van treurigheid is? Een 
 eendagsvlinder die zijn  
dag niet heeft.

Pijn
Er komt een man bij de dokter. 
‘Oh, dokter, ik heb zo’n pijn in 
mijn buik.’ Op een ijlings 
gemaakte foto ziet de dokter 
dat de man allemaal thee
lepeltjes in zijn maag heeft.  
Als hij zijn  verbazing daarover 
uitspreekt, antwoordt de man: 
‘Maar dokter, u hebt me zelf 
het recept gegeven met drie 
theelepels per dag.’

Stampen
Lopen een olifant en een muis 
over de brug. Zegt de muis 
tegen de olifant: ‘Wat stampen 
we hard hè?’

Het Parkhuis voert een pilot uit waarbij zij hun  

casemanagers dementie ook na verhuizing naar het  

verpleeghuis de cliënt begeleiding laten bieden.  

Dit voor een betere en meer geleidelijke overdracht.  

Casemanagers Annette Wilson en Daniella de la Fuente  

delen hun ervaringen: ‘Zonder deze begeleiding valt  

de mantelzorger echt in een zwart gat.’

De pilot van Het Parkhuis loopt eind mei af, 
maar de zorgorganisatie wil er hoe dan ook  
mee door vanwege de goede resultaten. De 
 toekomstige financiering is nog een vraagstuk, 
maar duidelijk is wel dat de resultaten er  
mogen zijn.

Emotionele gebeurtenis
Nu is het zo dat zodra iemand verhuist naar een 
verpleeghuis, de begeleiding van de casemanager 
ophoudt. Dat zorgt voor een abrupte overgang. 
Annette: ‘De mantelzorgers hebben soms jaren
lang contact met me gehad, waaronder veel 
1op1gesprekken. Op het moment dat hun 
naaste naar een verpleeghuis gaat, levert dat veel 
emoties op. Dan is het fijn als je dat kan delen 
met iemand met wie je een vertrouwensband 
hebt opgebouwd.’ 

Meer tijd voor warme overdracht 
Daniella: ‘Normaal gesproken valt die vertrouwens

persoon dus ineens weg, op het moment dat die 
juist zo een belangrijke rol kan vervullen. 
Daarom krijgen we in deze pilot nog 4 maanden 
om mensen te begeleiden. Zo hebben we meer 
tijd voor een goede, warme overdracht. De case
managers schuiven bijvoorbeeld aan bij het 
intakegesprek met de zorgcoördinator van het 
verpleeghuis. Dit voorkomt dat er op de dag  
van de verhuizing nog allemaal formulieren 
moeten worden ingevuld door de mantelzorger. 
Daarnaast faciliteert de casemanager vooraf
gaand aan de verhuizing al het contact tussen  
de mantel zorger en het verpleeghuis.’

Kwalitatieve aandacht op  
verhuisdag 
Grote voordeel is dat er zo meer aandacht kan 
zijn voor de verwelkoming en het acclimatiseren 
wanneer iemand naar het verpleeghuis verhuist. 
Daniella: ‘De mantelzorger heeft de kamer van 
zijn of haar partner al kunnen inrichten met 

eigen spulletjes, zoals foto’s, kastje en schilderij
tjes. En de mantelzorger heeft op de dag van de 
verhuizing ruimte om bijvoorbeeld koffie te gaan 
drinken met zijn naaste. Belangrijk, want de 
 verhuizing zelf is al emotioneel genoeg.’

Verwerken van schuldgevoel
Annette: ‘Ook werkt het goed dat we mensen 
vooraf kunnen geruststellen. We kunnen ze nu 
meegeven dat we niet gelijk uit beeld zijn. Ik 
krijg ook wel terug van mantelzorgers dat het zo 
fijn is om even na te kunnen praten. Soms is er 
schuldgevoel door de verhuizing van hun naaste 
ontstaan. Wanneer daar aandacht voor is, helpt 
dat in de verwerking.’ 

Korte en efficiënte lijnen 
Daniella: ‘Door onze samenwerking met de 
 zorgcoördinator is er veel meer duidelijkheid en 
transparantie. We kunnen mantelzorgers beter 
voorbereiden op wat gaat komen. De lijnen zijn 
korter en efficiënter. Dit geldt niet alleen voor 
het contact tussen de zorgcoördinator en de 
casemanager. Zo word ik ook weleens door  
een arts of psycholoog gebeld omdat ik de 
geschiedenis van de cliënt goed ken.’ 

Geen dagelijks aanspreekpunt meer
De rol van de casemanager verschuift wel door 
de verhuizing naar het verpleeghuis. Annette: ‘Ik 
vind het echt mijn taak om tijdens de gesprekken 
steeds te verwijzen naar de zorgcoördinator. Bij
voorbeeld door te vragen of de mantelzorger een 
probleem al met de zorgcoördinator besproken 
heeft. Vervolgens ga ik ook na of dat is gebeurd 
en hoe zij dit hebben ervaren. Dat hoort bij een 
stukje overdracht. Ze moeten jou toch ook los 
gaan laten.’ Daniella: ‘Wij zijn nog een vangnetje, 
maar geen dagelijks aanspreekpunt meer. Dat is 
de zorgcoördinator geworden. Daarom maken 
we bewust afspraken over tijdperiodes van 2 tot 
4 weken. We bouwen het contact wel af.’ 

Regionale dementiezorg en  
ondersteuning in beeld met Register

Verlengde inzet casemanager  
in verpleeghuis levert veel op

‘Ik zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons verge
ten, hoe zou het met ze gaan? Ik zou zo graag eens willen weten hoe het 
met ze ging.’

In deze weken van coronatijden hoor ik in mijn hoofd soms ‘De jongens 
van de reisvereniging’, het fameuze liedje van Annie M.G. Schmidt uit 
‘Ja zuster, nee zuster’. Ik denk dan in het bijzonder aan mijn ‘maatje’ in 
het verpleeghuis. Verzorgenden die niet beter weten, denken dat ik zijn 
zoon ben, maar ik ben een veel te ontrouwe bezoeker om zelfs maar 
voor buddy door te gaan. Sorry.

En nu heb ik nog een smoes ook. Hij mag geen bezoek ontvangen.  
Nu het niet kan en mag, mis ik hem. Zijn uitgesproken opvattingen 
 bijvoorbeeld. Zijn onbarmhartige oordelen over, zijn woorden,  
medebewoners die zombies zijn, van het padje geraakt, compleet  
de weg kwijt. Of zijn boosheid op dat wijf dat steeds zijn kamer  
binnenkomt, die hij ervan had afgeslagen als ze hem niet hadden 
 tegengehouden.

Sinds enkele jaren woont hij, omdat hij dementeert, op de gesloten 
afdeling in het verpleeghuis. Zijn wens? Daarvandaan gaan, desnoods 
onder een boom slapen, of op het strand, zoals hij vroeger heeft 

gedaan. Maar weggaan is niet eenvoudig. Niet alleen omdat de deur op 
slot zit, sinds een tia enkele jaren geleden kan hij nog maar moeilijk 
lopen. En met schuifelen achter de rollator kom je niet zo heel ver,  
hoe graag hij dat ook zou willen. Weg, weg, weg, dat is wat hij wil. 

Dat kan ik me goed voorstellen. Hij is zelf nog goed bij de les (hij leest 
boeken, vertelt van alles over zijn zoons en kleinkinderen, weet wat ik 
doe en ‘de zusters’ maken graag een praatje en grapjes met hem), maar 
bij de andere zeven bewoners op zijn afdeling zie je alle fasen terug die 
kennelijk bij dementie horen, tot en met het dagenlang lusteloos in bed 
blijven liggen toe. Mijn maatje voelt zich er ondanks alle goed zorgen 
niet thuis, al zeven jaar lang niet.

Hoe zou het met hem zijn?

Jan Willem Bloemen 

Het onderzoeksinstituut Nivel werkt aan de opzet 
van een Register en voert binnen het programma 
Dementiezorg voor Elkaar een pilot uit met een 
aantal dementienetwerken. ‘Aanleiding voor ons 
om mee te doen was om te beschikken over cijfers 
waar je op kunt sturen en de zorg vervolgens  
op kunt inrichten,’ vertelt Els van der Veen. Als 
 Netwerk Dementie Drenthe hebben we daar veel 
belang bij. Doel van ons samenwerkingsverband 
is namelijk om samen met alle relevante spelers 
de dementiezorg in Drenthe te optimaliseren.’

Met cijfers kun je gevolg geven aan
‘Zo is het relatief grote aantal mensen met 
dementie op jonge leeftijd in ZuidoostDrenthe 
een aandachtspunt voor vervolggesprekken. 
Want wat zouden daar nu de mogelijke redenen 
voor kunnen zijn? Heeft het misschien te maken 
met de relatief slechtere sociaaleconomische 
omstandigheden? En daardoor met voeding en 
leefstijl? We weten dat slechte voeding en leefstijl 

een verhoogd risico kunnen geven op dementie. 
Door zulke cijfers kun je bijvoorbeeld besluiten 
om in deze regio in Drenthe hierop extra in te 
zetten. Vervolgens kun je dan monitoren wat de 
effecten van zo’n interventie zijn.’

Aanbevelingen 
Els heeft daarnaast ook aanbevelingen voor orga
nisaties die ook met het Register aan de slag wil
len. ‘Uiteraard zeg ik: gewoon doen, want je hoeft 
geen extra gegevens aan te leveren en je kunt er 
alleen maar baat bij hebben. Het is wel belangrijk 
dat we niet te hoge verwachtingen van de cijfers 
hebben. Cijfers zijn geen absolute waarheid, ze 
zijn vooral een opstap naar een gesprek dat je 
bijvoorbeeld kunt voeren met zorgkantoren, 
 verzekeraars en de gemeenten.’

Informatie niet altijd even volledig 
‘Ook al waren de meeste informatiebestanden 
volledig, toch moet je de cijfers wel in het  
juiste perspectief zien. Zo ging het om cijfers  
uit 2017 en was de informatie over de huis
artsenzorg onvolledig. Zo wisten we niet waar 
die huisartsen zaten in de regio. Zulke beper
kingen in cijfers moet je wel goed in je achter
hoofd houden.’

Onderscheid Wmo-aanbod mist nog 
Els heeft dan ook nog wel wat verbeterpunten 
voor het verder ontwikkelen van het Register. ‘Er 
missen nog wel dingen, bijvoorbeeld een duide
lijker onderscheid in het aanbod vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit de 
huidige cijfers kunnen we niet goed opmaken 
hoeveel plaatsen geïndiceerde dagopvang er nu 
voor mensen met dementie zijn. Is dat bijvoor
beeld in de ene gemeente meer dan in de andere? 
Dit soort aanbevelingen heb ik doorgegeven aan 
het Nivel dat er dan vervolgens weer mee aan de 
slag gaan.’

Zo vind je een 
casemanager 
dementie
Hoe vind je nu een casemanager dementie? 
 Tijdens het jaarevent van het Deltaplan Dementie 
gingen Dementie Netwerk Nederland (DNN), 
Alzheimer Nederland (AN) en Dementiezorg 
voor Elkaar op deze vraag in. Kijk voor de 
 bevindingen en mooie praktijkvoorbeelden op 
de website van Dementiezorg voor Elkaar.

Inzicht geven in de zorg en ondersteuning die mensen met dementie  

ontvangen en evalueren hoe deze informatie gebruikt kan worden om  

als netwerk te leren en verbeteren. Dat is het doel van de pilot Register 

Dementiezorg en Ondersteuning, met dementiegegevens uit 2017.  

Netwerkcoördinator Els van der Veen van het Netwerk Dementie Drenthe 

deelt haar ervaringen: ‘We ontdekten bijvoorbeeld dat er relatief veel  

mensen met dementie op jonge leeftijd in ZuidoostDrenthe zijn’.

Netwerkcoördinator Els van der Veen is blij  

met het inzicht in de cijfers van het register. 

•  Van de mensen met dementie woont 38% samen  
met een partner, 24% woont alleen en 38% woont in  
een zorginstelling.

• De gemiddelde leeftijd van mensen met dementie is 81 jaar.
•  Ruim 7% betreft ‘jonge’ mensen met dementie (tussen  

de 40 en 65 jaar).
•  Van de mensen met dementie die in 2017 overleden, overleed 

81% in een zorginstelling.
•  Van de mensen met dementie had 9% een inkomen  

onder de armoedegrens. Onder 65-plussers uit de algehele 
bevolking leefde 2,3% onder de armoedegrens.

•  Er zijn aanzienlijke regionale verschillen. Zo wonen in de  
zorgkantoorregio Arnhem relatief de meeste mensen  
met dementie in een zorginstelling (46%), terwijl dat in  
Zuidoost-Brabant maar 25% was.

Gegevens van ‘Achtergrondkenmerken mensen met dementie’, 
uit Register Dementiezorg en Ondersteuning

Dementie in cijfers
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Verhuisbeleid bij het Parkhuis
De pilot bij het Parkhuis is een uitvloeisel van 

het verhuisbeleid van de zorgorganisatie. In 

spiegelgesprekken met bewoners kwam naar 

voren dat het hen rauw op het dak viel dat 

bij verhuizing naar een verpleeghuis de 

ondersteuning van de casemanager, met wie 

vaak al jarenlang een band is opgebouwd,  

zo abrupt wegvalt. De oorzaak is dat case-

management dementie bekostigd wordt 

vanuit de Zorgverzekeringswet, terwijl 

wonen in het verpleeghuis betaald wordt 

vanuit de Wet langdurige zorg. Voor dit 

experiment heeft het Parkhuis financiële 

afspraken kunnen maken met zorgkantoor 

VGZ. Dementiezorg voor Elkaar werd betrok-

ken bij de inhoudelijke evaluatie.

De ervaringen zijn heel positief: ‘Voor Het 

Parkhuis als geheel kunnen we constateren 

dat de verlengde inzet een boost heeft 

 gegeven aan de verdere uitwerking en 

implementatie van onze verhuisprocedure 

en aan de samenwerking tussen case-

managers en zorgcoördinatoren. We zijn er 

superblij mee en de mantelzorgers ook.’ 

Register Dementiezorg en Ondersteuning
Het Nivel, Nederlands Instituut voor onder-

zoek van de gezondheidszorg, introduceert 

een ‘Register Dementiezorg en Ondersteu-

ning’. Het Register heeft als doel om meer 

inzicht te geven in het gebruik van zorg en 

ondersteuning door mensen met dementie 

en hun naasten. Dit wordt gedaan door  

het combineren van bestaande gegevens. 

Beleidsmakers, belangenbehartigers, 

bestuurders en coördinatoren van dementie-

netwerken kunnen de informatie gebruiken 

om met regionale en/of landelijke partners in 

gesprek te gaan. Krijgen mensen de juiste 

zorg? En hoe kunnen we nog betere zorg 

leveren, op het juiste moment en op de 

juiste plek? Het Register kwam tot stand 

 binnen het programma Dementiezorg voor 

Elkaar en in nauwe samenwerking met par-

tijen als VWS en Alzheimer Nederland.

De komende tijd worden gegevens gepu-

bliceerd met thema’s als langdurige (Wlz) 

zorg, ziekenhuisopnamen, huisartsenzorg, 

medicatiegebruik en jonge mensen met 

dementie. Het Register bevat op dit moment 

gegevens van bijna 180.000 mensen die in 

2017 dementie hadden en iets meer dan 

56.000 inwonende partners. 

Meer informatie op website  
dementiezorgvoorelkaar.nl.

‘Wij kunnen 
mantelzorger beter 
voorbereiden op 
wat gaat komen’

Hoe zou het zijn?



Colofon
De Netwerk Courant is een uitgave van 

Dementiezorg voor Elkaar. Dit programma 

om in de praktijk de zorg en ondersteuning 

te verbeteren voor mensen met dementie 

en hun naasten is ontwikkeld door Movisie, 

Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in 

het kader van het Deltaplan Dementie en 

wordt gesubsidieerd door het ministerie 

van VWS.  

Meer informatie:  

https://dementiezorgvoorelkaar.nl  

E-mail: info@dementiezorgvoorelkaar.nl

3
‘Ontschotte dementiezorg. Ik geloof daar 
heel erg in. De wetten die er zijn, daar 
kun je niet omheen. Maar je kunt wel 
interpreteren. Je kunt te snel denken dat 

iets niet mogelijk is. Dan denk ik: nou, dat zullen 
we nog wel eens zien.’ (Josette van Loon, beleids-
adviseur gemeente Goeree-Overflakkee)

4
‘Tot nog toe hanteerden we het wijkzorg
model: iedere zorgaanbieder heeft de 
mogelijkheid iemand toegang te bieden 
tot de Wmo. Dat is goed gegaan, maar 

ook hier hebben we een uitdaging op financieel 
gebied. We willen op een nieuwe manier gaan 

werken. Belangrijk uitgangspunt is daarbij 
 laagdrempeligheid.’ (Jac van Rheenen, beleids-
adviseur gemeente Amsterdam)

5
De overheid maakt een beweging van 
resultaatgericht naar waardengericht wer
ken. Niet langer vanuit de overheid naar 
de samenleving kijken, maar andersom. 

Dat betekent dat je als netwerkpartner vaker aan 
tafel zit. Elkaar dingen gunnen. Werken op basis 
van vertrouwen, responsief zijn. We zijn van een 
verzorgingsstaat naar een participatiesamen
leving gegaan.’ (Wies Arts, programmamanager 
Dementievriendelijk Brabant)

Gemeentelijk dementie-
beleid in 5 citaten

Wat speelt er?
•  DvE on tour:  

verzamelen van vragen en thema’s 
voor goede dementiezorg in een 
regio, samen met relevante partijen. 
Samen zoeken naar oplossingen die 
passen bij lokale en regionale ‘kleur’. 
Maatwerk dus.

•  Proefimplementatie  
Zorgstandaard:   
ondersteunen van netwerken bij  
de implementatie van de herziene 
Zorgstandaard Dementie. Voor de 
implementatie van de aanbevelingen 
is een stappenplan ontwikkeld.

•  Register Dementiezorg:  
er lopen pilots om de toepasbaarheid 
van informatie uit het Register in 
kaart te brengen. Dat Register geeft 
landelijke en regionale informatie 
over het gebruik van zorg en onder
steuning door mensen met dementie. 
De informatie is bedoeld om inzicht 
te geven en de dialoog op gang te 
brengen over de kwaliteit van de  
zorg en ondersteuning.

•  Experiment schotten weg-
nemen in de dementiezorg:   
experimenteren met een aanpak 
waarmee de (ervaren) schotten in de 
financiering van de dementiezorg 
worden weggenomen. In drie ge 
meenten wordt gekeken of en hoe 
ervaren schotten kunnen worden 
weggenomen, welke dilemma’s er 
zijn en welke knelpunten moeten 
worden verhelderd.

•  Gezamenlijke besluit-
vorming:    
een visie en concrete handvatten 
ontwikkelen en uitwisselen over 
gezamenlijke besluitvorming voor 
mensen met dementie. Verkennen 
van de praktijk, bestaande methoden 
benutten en die verder aanscherpen.

Alzheimer Nederland is erg blij met de 
nieuwe Zorgstandaard. Wij zien die als een 
hernieuwde trouwbelofte. Dat de hele sector 
deze belangrijk vindt, is de grote winst ten 
opzichte van de zorgstandaard van jaren 
geleden. Na corona zal nog meer maatwerk 
nodig zijn. Wij verwachten dat de diagnose 
op gang moet worden gebracht en de 
 verwijzingen naar casemanagers. Dat  
kan prima met deze Zorgstandaard. 
(Julie Meerveld, Alzheimer Nederland)

Hernieuwde 
trouwbelofte 
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Dementiezorg voor Elkaar 

ontwikkelt een Beleidshulp 

Dementie voor gemeenten, 

samen met gemeenten en 

partijen uit het dementieveld. 

Op de website van Dementie

zorg voor Elkaar staan al  

veel praktijkvoorbeelden,  

kijk op dementiezorgelkaar.nl/

gemeenten. Vijf voorbeelden. 

1 
‘We hebben bewust geen formele struc
tuur. We zien ‘dementievriendelijk’ meer 
als een beweging die we als gemeente  
op gang brengen door organisaties en 

 activiteiten aan elkaar te verbinden.’ (Esther 
Anker, beleidsadviseur sociaal domein  
gemeente Alkmaar)

2 
‘Om het gesprek over dementie verder  
op gang te brengen, schaften we acht  
VRbrillen aan. Met deze bril waan je je 
in het leven van iemand met dementie. 

De brillen bieden een mooie ingang om het 
gesprek over dementie aan te gaan met bijvoor
beeld jongeren.’ (Marieke Beekers, verbindings-
maker gemeente Breda)

Puzzel mee
EN MAAK KANS OP EEN BOL.COM-CADEAUKAART T.W.V. 25,- 

Zoek de woorden die naast de puzzel  
staan in het diagram. De overgebleven  
letters vormen de oplossing. 

Mail de oplossing vóór 12 juli 2020 o.v.v.  
uw naam, adresgegevens en telefoonnummer  
naar info@dementiezorgvoorelkaar.nl. De winnaar  
krijgt uiterlijk 1 augustus 2020 bericht. 


