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Projecten Onderdeel van Opdrachtgever Betrokken partijen Projectleider Financier Doel Type Resultaat Gereed Meer informatie

Dementiezorg voor elkaar
Deltaplan 
Dementie 
Pijler 2

Deltaplan Dementie
Vilans, NIVEL, 
Trimbos, Pharos 
Movisie

Robbert 
Huijsman
(Vilans)  

VWS
opleveren van een programma om de 
zorgpraktijk te verbeteren

programma

verbeteren 
zorgpraktijk
organisatie & 
financiering
kennisnetwerk
register dementie
zorgstandaard 
dementie 2.0  

einde 2020 www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Actieplan Casemanagement 
Dementie

Deltaplan 
Dementie 
Pijler 2

Deltaplan Dementie

Actiz, Alzheimer 
Nederland, BTN, DNN, 
InEen, NHG, NZa, 
V&VN, vakgroep 
Dementieverpleeg-
kundige V&VN, minis-
terie van VWS, ZN

Robbert 
Huijsman

VWS
een duurzame oplossing vinden voor de 
knelpunten rond casemanagement

project

het rapport is al 
klaar maar krijgt 
misschien een 
vervolg

einde 2017
www.deltaplandementie.nl/nl/
actieplan-casemanagement

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

Deltaplan 
Dementie 
Pijler 2

Zorgverzekeraars 
Nederland

Alle zorgverzekeraars, 
op initiatief van CZ, 
Menzis, VGZ, Zilveren 
Kruis en 
de Friesland 

Annette de 
Ruiter 
(adviseur bij 
Collegamento)

Zorgverzekeraars 
Nederland

1. inzicht krijgen in de slaag- en faal-
factoren van samenwerkingsmodellen
voor dementiezorg
2. beschikken over bouwstenen voor
de inkoop van dementiezorg, die zoveel 
mogelijk worden gedragen door zorg- en 
welzijnsaanbieders en cliëntenorganisaties

project

bouwstenen voor 
de inkoop van 
dementiezorg 
2019

1 november 
2016 tot 
1 april 2018

www.deltaplandementie.nl
en
www.collegamento.nl

Uitkomstindicatoren 
Dementiezorg

nvt

Vilans, CZ, VGZ, 
Zilveren Kruis, 
Alzheimer Nederland, 
DNN

Vilans, CZ, VGZ, 
Zilveren Kruis, DNN, 
Alzheimer Nederland

Margreet 
Reitsma 
(Vilans)

Vilans, CZ, VGZ, 
Zilveren Kruis, 
Alzheimer Nederland

het meten van kwaliteit van leven 
van cliënten met dementie en hun 
mantelzorgers

data-
verzameling

de meting wordt 
eens in de twee 
jaar verricht

continu
www.vilans.nl/onze-project-
en-uitkomstindicatoren-
dementiezorg.html

Kwaliteit van Leven: van 
meten naar verbeteren

nvt ZonMw
Vilans, CZ, VGZ, 
Zilveren Kruis, DNN, 
Alzheimer Nederland

Cynthia Hofman 
(Vilans)

VWS
handvatten vinden om de kwaliteit 
van leven van mensen met dementie 
te verbeteren

project
inzicht in factoren 
die kwaliteit van 
leven beïnvloeden

2018
www.beteroud.nl/ouderen/
lnd-nieuws-voortgang-project-
kwaliteit-van-leven.html

Netwerkindicatoren Dementie nvt VWS Vilans
Cynthia Hofman 
(Vilans)

VWS
d.m.v. een vragenlijst in kaart brengen
in hoeverre netwerken werken volgens
de ZSD

data-
verzameling

de vragenlijst 
wordt een keer 
in de twee jaar 
aangeboden

om het jaar

www.beteroud.nl/ouderen/
lnd-nieuws-rapportage-met-
ing-netwerkindicatoren-
dementie-2016.html

Dementiemonitor Mantelzorg nvt
Alzheimer Nederland, 
Nivel

Nivel, 
Alzheimer Nederland

Anneke 
Francke
(Nivel)

Alzheimer Nederland

op landelijk niveau aandacht vragen 
voor zaken waar mantelzorgers van 
mensen met dementie mee te maken 
hebben en op regionaal niveau de 
dementiezorg verbeteren

data-
verzameling 

het onderzoek 
wordt een keer 
in de twee jaar 
verricht

om het jaar
www.nivel.nl
www.alzheimer-nederland.nl




