Dementiezorg voor Elkaar

Over het programma

http://beta.deherenvan.nl/dementiezorgvoorelkaar.nl

In Nederland leven ruim 250.000 mensen met dementie. Dat aantal groeit. Zo’n 70% van deze
mensen woont thuis. De zorg en ondersteuning die zij krijgen, is nu vaak nog erg versnipperd.
Ook de kwaliteit wisselt sterk. Terwijl mensen met dementie veel baat hebben bij een integrale
aanpak, afgestemd op hun persoonlijke leefwereld en hun behoeften. Denk aan vroegsignalering
en diagnostiek. Aan casemanagement en samenwerken met (en ondersteunen van)
mantelzorgers. Aan passende vormen van wonen. En aan adequate doorverwijzing en
afstemming van ondersteuning en zorg.

Beter én innovatiever
Voor een aanpak waarin dit alles samenkomt, moeten we de zorg en ondersteuning beter én innovatiever
organiseren. Verbinding van zorg, welzijn en wonen is daarbij cruciaal. Alleen dan kunnen we mensen met
dementie bieden wat ze wensen: hun leven voortzetten in een vertrouwde omgeving met zorg op maat.
Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkteams, thuiszorgmedewerkers, welzijnsorganisaties, mantelzorgers
en aanbieders van dagbesteding en respijtzorg moeten steeds meer samenwerken om die zorg en
ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven.

Professionals helpen elkaar
Het praktijk-verbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar ondersteunt dat proces van verbeteren en
innoveren in de praktijk. Bijvoorbeeld door samen met professionals en financiers de juiste randvoorwaarden
voor organisatie en financiering te creëren. Door het opzetten van een kennisnetwerk waarin beproefde
kennis en bruikbare instrumenten makkelijk te vinden zijn. Door goede voorbeelden uit de praktijk bij elkaar
te brengen en breder toegankelijk te maken. Zo kunnen professionals elkaar vinden en van elkaar leren.

Ondersteuning op maat
Kom je er samen niet uit? Dan biedt het programma gerichte ondersteuning. Dat varieert van een korte
consultatie bij eenvoudige vragen tot langere begeleiding op maat bij grote verandertrajecten.

Deltaplan Dementie
Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en
Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie. Dit plan steunt op drie pijlers:
1. onderzoek om dementie te voorkomen en genezen
2. betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten
3. bewustwordingscampagne voor een dementievriendelijke samenleving
Dementiezorg voor elkaar vormt pijler 2 en heeft een looptijd van 4 jaar.
Kijk voor meer informatie op deltaplandementie.nl
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