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Bedankt! 

Vragen?

Vragen of meer weten?

Kiyomid van der Veer
Adviseur DvE
k.vanderveer@vilans.nl
06-22810695

www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Roos Scherpenzeel
Adviseur DvE
r.scherpenzeel@movisie.nl
06-19562093

mailto:k.vanderveer@vilans.nl
mailto:r.scherpenzeel@movisie.nl


www.dementiezorgvoorelkaar.nl

http://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dZbyjsxj5-c


De bedoeling: voor wie werken we?

• Op 7 november had PAUW een special over (jong) dementie



Stand van zaken rondom netwerken dementie
Els van der Veen, DNN

Samen op weg 
Annette de Ruiter, projectleider
Mijke Nouwen-Buijs, opdrachtgever

Het meerjarenplan en inkoop vanaf 2019
Mijke Nouwen-Buijs, CZ/DpD

Leidraad voor het meerjarenplan (Wmo, Zvw, Wlz)
Kiyomid van der Veer, Vilans/DvE

Mensen met dementie en hun naasten
Annemarie Bruijs, Alzheimer NL

hoe verder? Aangeven wensen voor vervolg!

Klik op het onderwerp om direct naar de sheet te gaan. 

Wegwijzer 



Stand van zaken rondom 
netwerken dementie

Els van der Veen, DNN



Dementienetwerken 

Stand van zaken

November 2017

Els van der Veen

Coördinator Netwerk Dementie Drenthe

Bestuurslid Dementie Netwerk Nederland



Dementie Netwerk Nederland (DNN):

• wil regionale samenwerking bevorderen en initiatieven 
ontwikkelen die leiden tot optimale zorg en welzijn voor 
mensen met dementie. 

• in de overtuiging dat, door een nauwe samenspraak tussen de 
regionale netwerken en de bundeling van krachten, kennis en 
ervaring in het DNN, we van elkaar kunnen leren en onze 
kracht, kennis en ervaring kunnen inbrengen in landelijke 
overlegvormen. 



Goede dementiezorg staat of valt bij goede samenwerking:

Drie niveaus van samenwerking:

1. Microniveau 
• Casemanager dementie (CMD)
• = ketenregisseur rond cliëntsysteem 

2. Meso-niveau – regionaal organisatieniveau  

regionale dementienetwerken

3. Macro-niveau – landelijk 

o.a. Dementie Netwerk Nederland (DNN)



Deltaplan Dementie

Memorabel - ZonMW

Dementiezorg voor Elkaar
Vilans, NIVEL, Movisie, Pharos en 
Trimbos-instituut

Samen op weg – Zorgverzekeraars NL

Actieplan casemanagement dementie
i.o. VWS

Samen dementievriendelijk
Alzheimer NL & PGGM



Deltaplan Dementie:

Pijler 2: Betere zorg voor mensen met dementie:

• “Dementiezorg voor Elkaar”
• olv Prof Robbert Huijsman

• “Samen op Weg”: 
• Olv Annette de Ruiter
• nauwe samenwerking met 

• Uitkomsten Indicatoren Dementie (UID) en met 
• ”Kwaliteit van Leven: van meten naar verbeteren”

• “Actieplan Casemanagement dementie” 
• olv Prof Robbert Huijsman



Dementiezorg voor Elkaar

Vragen van 
samenwerkingsverbanden

Randvoorwaarden: 
Organisatie en financiering

KennisnetwerkDementiezorg register

v

Persoonsgerichte 
en integrale zorg 
en ondersteuning

v

Zorgstandaard 2.0



DNN en het Meerjarenplan

• Vooropgesteld dat
• zorgverzekeraars de netwerken financieel gaan 

ondersteunen;

• het voor netwerken op inhoudelijke gronden van belang 
is om een langere termijnplanning te maken;

• dat het belangrijk is dat vanuit de netwerken wordt 
aangegeven hoe het format eruit gaat zien, en wat 
werkbaar is;

• Wil DNN, i.s.m. Dementiezorg voor Elkaar, de 
netwerken ondersteunen in het maken van een 
Meerjarenplan



• Sluit je aan bij Dementie Netwerk Nederland (DNN), je bent 
dan automatisch lid van Deltaplan Dementie (DpD). Schrijf je 
hier in. 

• Kom naar de coördinatorenraad van DNN op
7 december van 12.00-14.00 uur, in Amersfoort

Opgeven bij Marian Salari: mat.salari@gmail.com

Aansluiten bij DNN?

http://dementienetwerknederland.nl/Contact/index.php/#HOSTNP_cm4all_com_widgets_Formular_3123610
mailto:mat.salari@gmail.com


Tijdlijn i.r.t. meerjarenplan (1)
• 2013

• Zorgstandaard dementie
• Inventarisatielijst van zorgstandaard naar zorgprogramma

• Mei 2016
• Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor 

dementiezorg
• Januari 2017 

• Focusbrief zorginkoop 2018
• Start Dementiezorg voor elkaar

• Juli 2017 
• Notitie ‘Generalistisch en specialistisch casemanagement in de 

dementiezorg’ Actieplan casemanagement. 
• Augustus 2017

• Oprichting Dementie Netwerk Nederland (DNN)
• September 2017

• Expertisegebied Dementieverpleegkundige, V&VN
• publieksversie ‘Afspraken zorgverzekeraars casemanagement 

en ketenzorg dementie 2018, ZN
• Stand van zaken, acties casemanagement dementie, NZa

nu

2013



Tijdlijn i.r.t. meerjarenplan (2)

• December 2017
• Notitie die consensus veld over shortlist 

casemanagementmodellen beschrijft is. 
• Januari 2018

• Bespreking verzekeraars uitkomsten ‘Samen op weg’. 
• Wachtlijst en wachttijden registratie (NZa)

• Maart 2018
• Gemeenteraadsverkiezingen

• 1 april 2018
• Publicatie inkoopvoorwaarden Zvw
• Monitor contractering wijkverpleging 2018 (NZa)

• 1 juli 2018
• Aanleveren meerjarenplan netwerk Dementie 2019 en verder

• Eind 2019
• Nieuwe zorgstandaard Dementie. 

nu



Samen op weg

Mijke Nouwen, CZ/DpD, opdrachtgever
Annette de Ruiter, projectleider



Samen op weg naar (uitkomsten)
sturing van netwerken voor
dementiezorg

2 november 2017

Annette de Ruiter, 

projectleider



Agenda

• Waarom doen de zorgverzekeraars dit? 

• Doelstellingen

• Voortgang

• Verwachtingen tav zorginkoop 2019

2 november 2017 19



Waarom ‘Samen op Weg’

20

Gezien de toename van het aantal mensen met 
dementie (en kwetsbare ouderen) en de impact daarvan 
op het leven hebben een aantal verzekeraars de wens 
om de kwaliteit van zorg te verhogen

Er zijn veel verschillen in de organisatievorm van 
bestaande dementienetwerken. Op dit moment is 
echter niet helder welke invloed deze verschillen 
hebben op de kwaliteit van zorg

Aanleiding

Huidige 
situatie

Gewenste 
situatie

Er is inzicht in de elementen van samenwerking en 
organisatie die bijdragen aan betere zorg. Ketens 
leren van elkaar en verzekeraars stimuleren 
ontwikkeling

2 november 2017



Doelstellingen ‘Samen op Weg’

 Verbetering van zorg en ondersteuning van mensen met 
dementie en hun naasten

 Inzicht krijgen in de elementen van samenwerking, organisatie 
en aanbod van zorg en ondersteuning die een positieve invloed 
hebben op de kwaliteit van zorg 

 Beschikken over bouwstenen voor de inkoop van dementiezorg, 
die zoveel mogelijk worden gedragen door zorg- en 
welzijnsaanbieders en cliëntorganisaties

 Uitvoering in samenhang met overige projecten zoals ‘Actieplan 
casemanagement dementie’ en ‘Dementiezorg voor elkaar’

212 november 2017



Wat houdt ‘Samen op Weg’ in?

•Welke sleutelfactoren zijn te onderscheiden om 
samenwerkingsvormen te classificeren? 

•Operationalisering kwaliteit van zorg
Voorbereiding

•Bereidheid tot het delen van (geanonimiseerde) data 

•Bereidheid tot delen postcode tabel

•Bereidheid tot deelname aan klankbordgroep en interview

Werving van 
de regio’s

22

•Kwantitatief: uitkomstindicatoren Vilans, 
netwerkindicatoren, kosten (bestaande data)

•Kwalitatief: samenwerkingsvorm, organisatie etc. 
Data 

verzameling

•Bouwstenen goede zorg vast stellen

•Reflectie vanuit het veldEindanalyse

2 november 2017



Sleutelfactoren samenwerkingsvormen

structuur

spelregels

Inhoud
ontwikkeling

perspectief

financiering

23

juridisch
bestuurlijke betrokkenheid
omvang netwerk

afspraken
mandaat
coördinatie

informatiestructuur
casemanagement
cliëntgericht werken

gezamenlijke zorgvisie
deskundigheidsbevordering

overhead
bekostiging zorg

2 november 2017



Voortgang onderzoek

Vilans:

 toestemming van 20 netwerken om de informatie van de 
uitkomstindicatoren (UID) en Netwerkindicatoren (NID) te mogen 
gebruiken voor dit project

 focusgroepen met zorgverleners, kwaliteitsadviseurs en managers 
(kwalitatieve informatie)

24

Vektis:

 declaratiegegevens van mensen met dementie

 indicatoren zorggebruik, bijvoorbeeld SEH-bezoek, ziekenhuisopname,  
fracturen

 koppeling datasets uitkomstindicatoren, netwerkindicatoren en 
zorggebruik

2 november 2017
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Koppeling uitkomsten, organisatie en 
zorggebruik

Netwerkindicatoren (NID) (Vilans)

Uitkomstindicatoren (UID) (Vilans)Zorggebruik-indicatoren (Vektis)

2 november 2017



Dataverzameling is beperkt

 Voor netwerken kunnen vaak essentiële zaken nu nog niet in beeld 
worden gebracht omdat vooraf werd besloten gebruik te maken van  
bestaande data 

 Netwerken houden zich vooral met de zorg thuis bezig. Daarvoor kunnen  
essentiële zaken als casemanagement (Zvw), individuele begeleiding en 
dagbesteding( WMO) nu (nog) niet uit bestaande dataverzamelingen 
worden achterhaald

 Dit onderzoek is een eerste stap naar inzicht en laat eens temeer zien dat 
een vorm dat ‘gestructureerde registratie’ echt nodig is om meer zicht te 
krijgen op wat er feitelijk in de praktijk plaatsvindt en om zo sturing te 
kunnen geven aan wenselijke ontwikkelingen. 

 Dit betekent dat van alle partijen transparantie wordt verwacht

262 november 2017



Eindanalyse

 Samenstelling begeleidingscommissie

 Doel: delen van de onderzoeksresultaten en bespreken van de 
interpretatie van de onderzoeksgegevens en potentiële conclusies

 Periode half november – half december

 Resultaat: oplevering van een conceptlijst bouwstenen voor de inkoop van 
dementiezorg 2019

272 november 2017



Ontwikkelmodel

 Dit is de start van een traject waarbij in de toekomst steeds meer data 
over zorggebruik van deze doelgroep beschikbaar komen

 Zorgverzekeraars en het veld werken samen om te komen tot een goede 
en evenwichtige indicatorenset

 Doel: meer inzicht en draagt dit project bij aan steeds hogere kwaliteit 
van de dementiezorg in Nederland

282 november 2017



Burgemeester van Dijkeplein 5

6711MD Ede

+31 (0)318 657 610

+31 (0)318 657 616

info@collegamento.nl

www.collegamento.nl
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Het meerjarenplan en inkoop 
vanaf 2019

Mijke Nouwen, CZ/DpD



Meerjarenplan als sturingsinstrument

• Welke afspraken met de zorgverzekeraars van de 
afgelopen periode hebben jou of jouw netwerk 
versterkt? 

• Wat vind je belangrijk voor de komende periode?

• Hoe zie je daarin de rol van de zorgverzekeraar?

• Welke mogelijkheden zijn er vanuit de Zvw en de rol 
van de zorgverzekeraar.

• Wat is onze stip?



Highlights uitwisseling
• Meerjarenplan is niet voor de zorgverzekeraars maar dit is aangejaagd door 

actieplan casemanagement. 

• Zorgverzekeraars mogen geen afspraken maken onderling. Dit mag niet vanwege 
wettelijk concurrentiebeding. 

• Meten van gebruik dementiezorg en aantal mensen met dementie kan niet goed 
doordat casemanagement niet geoormerkt is. Aanvraag is gedaan bij de tweede 
kamer maar afgewezen omdat dit extra registratie zou betekenen. 

• Alles wat je aan geld aanvraagt bij de zorgverzekeraar voor coördinatie van het 
netwerk aanvraagt komt uit de pot wijkverpleging. Deze pot heeft een vast 
budget. Het zijn communicerende vaten, als er meer voor coördinatie aangevraagd 
wordt is er minder voor wijkverpleging zelf en vice versa. 

• Je moet als netwerk echt naar de gemeente toegaan en hen uitdagen hun rol te 
pakken. Nu 2,5 jaar na decentralisaties komt er bij gemeenten ook meer ruimte 
voor inhoudelijk zorg. Regionale afdelingen Alzheimer Nederland kunnen hier een 
goede rol is spelen. 

• Kijk goed naar sheet 23 daarop gaat zorgverzekeraar sturen in de toekomst. 

• Financiering voor de netwerken. Je kan als netwerk meer structurele financiering 
afspreken met partners a.d.h.v. meerjarenplan. Vraag is nog als dit structureler 
gaat gebeuren. Hoe gaat de Nza dit dan monitoren? Net als bij wijkverpleging?



Leidraad voor 
het meerjarenplan 
(Wmo, Zvw, Wlz)

Kiyomid van der Veer, Vilans/DvE



Vertrekpunt:
mensen met dementie en hun naasten



10 Voorwaarden voor goede 
Dementiezorg (Zorgstandaard)
+ 2 extra interessegebieden

1.Zorgvuldige omgang

2.Tijdige en duidelijke 
informatie

3.Signaleren én actief verwijzen

4.Snelle en juiste diagnostiek

5.Vaste begeleider en 
persoonlijk zorgplan

6.Behandeling, hulp en 
begeleiding

7.Activiteiten afgestemd op 
persoonlijke leefstijl en 
mogelijkheden

8.Tijdelijke, volledige overname 
van zorg

9.Veilig en vertrouwd wonen

10.Crisishulp

11.Financiering

12.Dementievriendelijke 
samenleving



Opbouw meerjarenplan

1. Maatschappelijke opgave van het netwerk
2. Analyse van de huidige situatie
3. Plan van aanpak
4. Resultaten
5. Monitoren en evaluatie
6. Aandachtspunten
7. Planning en begroting



Meerjarenplan: maatschappelijke opgave

Formuleer de maatschappelijke opdracht die het netwerk 
voor zichzelf ziet in de regio.



Meerjarenplan: maatschappelijke opgave

Bruikbare bronnen:  
• eigen jaarplan/ meerjarenplan
• Focusbrief AN 
• Visies van de netwerkpartners  (wmo, zvw, wlz)
• Visie ZN: simpel zorgsysteem, simpele financiering 
voor de cliënt, afstemming wmo, zvw, wlz achter de schermen

Werkwijze:
• Samen met netwerkpartners maatschappelijke opgave bepalen. Bijvoorbeeld 

aan de hand van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)
• Denk vanuit alle domeinen waar mensen met dementie mee te maken krijgen: 

wmo, zvw en wlz.
• Nodig regionale afdelingen van Alzheimer NL uit om aan te sluiten bij het 

meerjarenplan (formele positie).
• Neem de samenwerking als uitgangspunt, werk vanuit draagvlak. 
• Plan is een middel, geen doel op zich!

http://www.alzheimervrijwilligers.nl/files/Focusbrief_2017_Alzheimer_Nederland_Verzekeraars_Zorgkantoren_DEF.pdf
http://www.alzheimervrijwilligers.nl/files/Publieksversie_afspraken_zorgverzekeraars_2018.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-mantelzorgers-waarderend-onderzoeken


Meerjarenplan: analyse huidige situatie

Breng de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen in beeld, zowel 
landelijk als lokaal/regionaal
• Schets van ontwikkelingen: 

• Landelijk: Wat gebeurt er, wat moet en wat mag? (vb. vergrijzing, 
arbeidsmarkt, dementievriendelijke samenleving)

• Regionaal en lokaal
• Feiten en cijfers:

• Aantal inwoners met dementie en hun naasten
• Deelnemers aan het netwerk
• Huidige zorg en ondersteuning (waaronder casemanagement)

• analyse
• Stakeholdersanalyse 
• Match vraag en aanbod
• Knelpunten in zorg en ondersteuning (o.a. wachtlijsten en -tijden)

• Prognoses:
• Aantal inwoners met dementie over 5 jaar
• Verwachte benodigde zorg en ondersteuning (wmo, zvw, wlz en verbinding)



Meerjarenplan: analyse huidige situatie

Bruikbare bronnen:
• Aantal mensen met dementie per gemeente: Alzheimer Nederland
• Waarstaatjegemeente.nl of  gegevens opvragen bij gemeente
• Clientervaringsonderzoeken zorg- en welzijnsorganisaties
• Dementiemonitor Mantelzorg (AN en Nivel)
• Factsheet aantal mensen per regio/gemeente
• Wie-is-wie in de wijk
• Scan (spin) regionale afdeling Waardenland Alzheimer Nederland

Werkwijze; 
• Gebruik bestaande informatie
• Zoek uit wat moet en wat mag
• Informeer bij de zorgverzekeraar en gemeente welke data en inzichten zij 

beschikbaar hebben
• Je kunt een infographic maken
• Per transitiemoment de knelpunten in beeld brengen (netwerk leiden e.o.)
• Wegen van de knelpunten (op geld, tempo en moeilijkheid)
• Je kunt nooit compleet zijn in je overzicht. Verdrink niet in de details!

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-gemeente.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-gemeente.pdf
http://www.beteroud.nl/ouderen/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk.html


Meerjarenplan: aandachtspunten

Welke risico’s loopt het netwerk de komende jaren?
Denk aan;

• organisatie veranderingen
• wisseling netwerkcoördinator
• veranderingen in financiering
• continuïteit van financiering



Meerjarenplan: plan van aanpak 

Het meerjarenplan geeft antwoord op de vraag:
• Hoe ga je als netwerk concreet aan de slag? 
• Met wie werk je en in welke vorm?

Uitgangspunt zijn de 10 (+2) punten uit de zorgstandaard (+2).

Maak het meerjarenplan voor het netwerk in de volle breedte: 
neem de aspecten van zorg- en ondersteuning vanuit de Wmo en Wlz ook mee.

Maak onderscheid tussen de drie  niveaus:
1. Mensen met dementie
2. Professionals die hen ondersteunen
3. Het netwerk dat de informatie verstrekt, zorg en ondersteuning coördineert 

en de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning monitort/bewaakt.



Meerjarenplan: plan van aanpak (Wmo)

Gemeenten ondersteunen hun burgers bij hun zelfredzaamheid en participeren in 
de maatschappij. 
Zij kunnen zich bijvoorbeeld inzetten voor:
• Goede voorlichting over dementie en de mogelijkheden voor zorg en 

ondersteuning
• Signalering van dementie en overbelasting bij mantelzorgers
• Sturen op samenwerking in de zorg en ondersteuning voor mensen met 

dementie, o.a. met het sociale netwerk
• Ondersteuning zoals, dagbesteding, respijtzorg, mantelzorgondersteuning, 

huishoudelijke hulp, Ict/hulpmiddelen

Bronnen:
- Inkoop website VNG
- Alzheimer Nederland; informatie voor samenwerking met gemeente
- https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-maatschappelijke-kant-dementie
- https://www.trimbos.nl/themas/mantelzorg/dementie-en-mantelzorg
- http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ouderen-en-gezondheid/dementie

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/inkoop-kwaliteit-en-toezicht-wmo/specifieke-doelgroepen-wmo#Dementie_
https://www.alzheimer-nederland.nl/over-ons/wat-doen-wij/belangenbehartiging/ondersteuning-gemeente
https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-maatschappelijke-kant-dementie
https://www.trimbos.nl/themas/mantelzorg/dementie-en-mantelzorg
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ouderen-en-gezondheid/dementie


Meerjarenplan: plan van aanpak (Zvw)

Wat doet het netwerk samen met of voor casemanagers, wijkverpleegkundige, thuiszorg, 
huisarts, poh, paramedici, 

Afspraken zorgverzekeraars voor individueel casemanagement
• Eenduidigheid, overzicht en goed afgestemde en continue ondersteuning en zorg (die 

breder kan zijn dan alleen dementiezorg)
• Een duidelijk, deskundig en vast aanspreekpint gedurende het hele ziekteverloop van de 

cliënt, zonder allerlei moeilijk regelwerk
• De afstemming tussen de Wmo, Zvw en Wlz.
Afspraken zorgverzekeraars voor infrastructuur Ketenzorg dementie 
• Hoe draagt het netwerk bij aan de continuïteit van een voor de cliënt duidelijk en 

deskundig aanspreekpunt (lees: casemanager?)?
• Hoe is de deskundigheid van de zorgprofessionals gewaarborgd?
• Hoe ontwikkelt het netwerk een regionaal eenduidige wijze van communicatie naar 

cliënten, mantelzorgers en verwijzers/huisartsen over de mogelijkheden van 
casemanagement dementie.

• Specifieke eisen die Menzis stelt: aansluiten bij netwerken voor kwetsbare ouderen / 
geriatrische netwerken.



Meerjarenplan: plan van aanpak (Zvw)

Denk ook aan:
• Zorgprogramma’s

Bruikbare bronnen:
• Inventarisatielijst van zorgstandaard naar zorgprogramma
• Hoe implementeer je de Zorgstandaard? Adviezen uit de praktijk. 
• Expertisegebied dementieverpleegkundige (V&VN)
• Samenvatting ‘generalistisch en specialistisch casemanagement in de 

dementiezorg’ 
• Wie-is-wie in de wijk
• Afspraken zorgverzekeraars Casemanagement en Ketenzorg Dementie 2018 

http://www.vilans.nl/docs/pdf/Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie.pdf
https://www.zorgstandaardnah.nl/assets/uploads/files/Implementeren zorgstandaard THL 9 adviezen uit de praktijk.pdf
https://www.venvn.nl/Portals/1/Thema's/Beroepsprofiel/Expertisegebied dementieverpleegkundige.pdf
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2017/08/samenvatting-notitie-generalistisch-versus-specialistisch-casemanagement.pdf
http://www.beteroud.nl/ouderen/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk.html
http://www.alzheimervrijwilligers.nl/files/Publieksversie_afspraken_zorgverzekeraars_2018.pdf


Meerjarenplan: plan van aanpak (Wlz)

• Samenwerking in de wijk en overdracht naar specialist ouderengeneeskunde, 
transferverpleegkundige, CIZ. 

• Volledig pakket thuis, met aandacht voor:
• zorgval van Zvw naar Wmo (minder zorg, hogere eigen bijdrage)
• Overdracht casemanagement

Kijk ook eens op
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteams/

De Monitor deed onderzoek naar de zorgval en roept op te reageren:
https://demonitor.ncrv.nl/zorg-aan-huis/mensen-met-dementie-belanden-in-
onvermijdelijke-zorgval

https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteams/
https://demonitor.ncrv.nl/zorg-aan-huis/mensen-met-dementie-belanden-in-onvermijdelijke-zorgval


Meerjarenplan: resultaten

Wat levert het netwerk op? 

Wat hebben zorg- en welzijns professionals daarvan gemerkt? 

Wat hebben mensen met dementie en hun naasten daarvan gemerkt?

Bruikbare bronnen: 

• Uitkomstindicatoren (Vilans)

• Dementiemonitor Mantelzorg (AN en Nivel)

• Netwerkindicatoren dementiezorg (Vilans)

http://www.vilans.nl/onze-projecten-uitkomstindicatoren-dementiezorg.html
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
http://www.beteroud.nl/ouderen/lnd-nieuws-rapportage-meting-netwerkindicatoren-dementie-2016.html


Meerjarenplan: monitoren en evaluatie

Wat draagt het netwerk bij aan goede dementiezorg?

1. Zal het werken?
Baseer het antwoord op deze vraag 
zoveel mogelijk op kennis over 
werkzame elementen 

2. Werkt het al? 

3. Heeft het gewerkt?



Meerjarenplan: monitoren en evaluatie

Bronnen: 
• Gesprekken van casemanagers met klanten
• Exitgesprekken met klanten
• Cliëntervaringsonderzoek van eigen gemeente
• Dementiemonitor mantelzorg
• Uitkomstindicatoren
• Netwerkindicatoren dementiezorg
• de kunst van het weten
• Kwaliteitsmodel
• Pdca cyclus
• wat werkt dossier mantelzorg, respijtzorg, samenwerking, databanken 

effectieve interventies (Vilans, Movisie, Trimbos, RIVM) 

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
http://www.vilans.nl/onze-projecten-uitkomstindicatoren-dementiezorg.html
http://www.beteroud.nl/ouderen/lnd-nieuws-rapportage-meting-netwerkindicatoren-dementie-2016.html
https://www.movisie.nl/publicaties/kunst-weten


Meerjarenplan: planning en begroting

• Doorlooptijd van het meerjarenplan
• Gedetailleerder uitwerking voor 2019

• Activiteit; inzet, kosten, taakverdeling van personeel; materiële kosten.
• Financiering van zorgverzekeraar voor netwerk loopt via zorgaanbieders. Valt 

ook onder de aanspraak wijkverpleging. 
• Probeer financiering af te spreken voor een aantal jaren vooruit

voorbeeld begroting



Mensen met dementie en hun 
naasten

Anne-marie Bruijs, Alzheimer NL



Patiëntenparticipatie
bij zorginkoop en 
meerjarenplannen

Anne-marie Bruijs, medewerker belangenbehartiging 

Utrecht 2 november 2017



Rollen Alzheimer Nederland 

Kennisdrager
oa prognosecijfers dementie per gemeente
onderzoek mantelzorgers

Ondersteuner
voor mantelzorgers & mensen met dementie
oa dementie.nl, AlzheimerTelefoon, Alzheimer Café

Belangenbehartiger
landelijk, regionaal, lokaal (gemeente/wijkniveau)



Hoe we gestart zijn

Leidraad ketenzorg dementie (2009) 

als onderdeel van 

programma ketenzorg dementie 2008)

Doel: 

Meer samenhang in het aanbod én 

meer afgestemd op behoeften



Top 5 behoeften mantelzorgers 
(2009)

1)Bang, boos in de war (gedragsproblemen)

2)Het wordt mij te veel (overbelasting)

3)Weerstand opname

4)Niet pluis gevoel

5)Miscommunicatie met hulpverleners



Top 3 behoeften anno 2016



Behoeften



Verbeterpunten thuis 2016



Verbeterpunten verpleeghuis 2016



Rol Alzheimer Nederland in ketenzorg
(bron: Leidraad ketenzorg dementie, 2009)

1)Is onafhankelijk derde partij in de regio

wordt hierbij ondersteund door bestuur regionale afdeling en landelijk bureau

2)Is spreekbuis namens mantelzorgers en mensen met dementie: landelijk en 

regionaal

3)Is bijzonder lid van de regionale stuurgroep, want draagt geen 

medeverantwoordelijkheid voor kwaliteit en kwantiteit aanbod/financiering

4) Adviseert en informeert zorgaanbieders en zorgkantoren

5)Checkt of aanbod aansluit op belangrijkste wensen en knelpunten van 

mantelzorgers op volume en kwaliteit (oa diagnostiek, casemanagement, 

tijdige begeleiding en informatie, ontlasting mantelzorger)

6)Voert cliëntenraadpleging uit (panels en vragenlijsten) ter onderbouwing

Deelt deze met financiers en regionale aanbieders

Stelt kwantitatieve analyses op schrift welke openbaar zijn

Bied deze aan zorgkantoren aan ter voorbereiding op inkoopplan



Rol anno 2017

Rol is in principe niet veranderd

Actief in bijna alle dementienetwerken (nog maar 65)

Sinds wijziging financiering ook gericht op gemeenten, zorgverzekeraars

Medeondertekenaar samenwerkingsovereenkomsten/convenanten

Verschuiving van regionaal naar lokaal: 1e lijnsactiviteiten in de wijk

Inbreng bij inkoop door aantal zorgverzekeraars geformaliseerd (oa

akkoordverklaring en positionering beschreven in inkoopdocument)

Vertrekpunt inbreng: Dementiemonitor mantelzorg en focusbrief 



Hoe je kunt helpen

Verwijzen naar dementie.nl

Verwijzen naar het Alzheimer Café in je buurt

Verwijzen naar de Alzheimertelefoon: 0800-5088

a.bruijs@alzheimer-nederland.nl 



Hoe verder



Hoe verder? 
Aangeven wensen voor vervolg!

Wat wil jij?
• Online uitwisselen?
• Elkaars buddy zijn?
• Feedback vanuit DvE-team?
• Landelijke bijeenkomst over 

• uitkomsten indicatoren?
• Zorgstandaard?
• Zorgprogramma’s?

• Landelijke intervisiebijeenkomsten?
• Overig

• Geef in dit formulier aan waar je behoefte aan hebt! 

https://fd8.formdesk.com/vilans/Meewerken_aan_het_meerjarenplan


Tweede bijeenkomst 

Donderdag 22 maart – 13.00-16.00u 
o.a. bijpraten meerjarenplan vanuit Zorgverzekeraars en 
Samen op Weg.



Bedankt! 

Vragen?

Vragen of meer weten?

Kiyomid van der Veer
Adviseur DvE
k.vanderveer@vilans.nl
06-22810695

www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Roos Scherpenzeel
Adviseur DvE
r.scherpenzeel@movisie.nl
06-19562093

mailto:k.vanderveer@vilans.nl
mailto:r.scherpenzeel@movisie.nl

