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www.dementiezorgvoorelkaar.nl
Doe mee en vraag
ondersteuning op maat aan
voor samenwerkingsverbanden!
Maar liefst
80 samenwerkingsverbanden
gingen u al voor. Kijk op
www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Bent u ook bezig om de zorg en ondersteuning van
thuiswonende mensen met dementie in uw regio te

Samen de zorg en ondersteuning
voor thuiswonende mensen met
dementie verbeteren

verbeteren? Het praktijkverbeterprogramma

over scheidslijnen van wonen, zorg en welzijn heen

U kunt namens uw samenwerkingspartners onder-

‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt u daarbij.
Of u nu ketenregisseur bent of bestuurder, huisarts
of mantelzorgondersteuner, casemanager of zorgmedewerker, gemeenteambtenaar of verzekeraar.
steuning aanvragen.

Het verbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ helpt met ondersteuning op maat. Van kleine tot
grote vragen. Van inhoudelijke vraagstukken, tot organisatie- en financieringsvraagstukken.
Welke knelpunten komt u tegen in de samenwerking? Loopt de verwijzing tussen aanbieders van zorg en ondersteuning in de
regio niet goed? Kunt u hulp gebruiken bij het
invoeren van een zorgprogramma? Worstelt
u met passende ondersteuning voor mensen
met meerdere aandoeningen en een migratieachtergrond of jong dementerenden? 		

Of heeft u wellicht een hele andere vraag?
Aarzelt u niet om vrijblijvend contact met
ons op te nemen. Onze adviseurs van
‘Dementiezorg voor elkaar’ helpen samenwerkingspartners graag bij het oplossen
van dilemma’s en bij vernieuwingen in de
dementiezorg.

Van een ‘kleine’ vraag (maximaal zestien uur)
tot implementaties en innovaties (maximaal
negen maanden). Ondersteuning is kosteloos.
Direct aanmelden kan via de website.
Of neem vrijblijvend contact met ons op
info@dementiezorg.nl.

Ondersteuningsvragen uit de praktijk
In een gemeente merken wijkverpleegkundigen en
Wmo-consulenten dat de verwijzing tussen aanbieders
in de regio niet goed loopt. Hoe kunnen zij hiervoor
een lokale oplossing vinden?

Dementie blijkt onder mensen met een migratieachtergrond drie tot vier keer zo vaak voor te komen.
Een ziekenhuis, zorgorganisatie en een stichting van
gezondheidscentra heeft een adviesbureau gevraagd
onderzoek te doen naar hoe migranten met dementie
in een zo’n vroeg mogelijk stadium in beeld kunnen
komen. De uitkomsten zijn bruikbaar en er zijn
goede oplossingsrichtingen benoemd. Kunnen we
ondersteuning krijgen bij de implementatie van deze
oplossingsrichtingen?

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 ondersteuning
bieden bij onbegrepen gedrag?

Hoe vind je bij een tekort aan een bepaalde beroepsgroep
in een krimpregio toch de nodige expertise om goede zorg
en ondersteuning te bieden aan mensen dementie en hun
naasten?

Hoe kunnen eHealth oplossingen of digitale netwerken
mensen ondersteunen iets voor elkaar te betekenen?
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Waarom een verbeterprogramma?
Onze adviseurs hebben:

Goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie, en
hun familie en mantelzorgers, van groot belang. In Nederland staat
de dementiezorg op een hoog niveau. Maar het kan nog beter.
Op punten als vroegsignalering, casemanagement, integrale zorgplannen, mantelzorgondersteuning, doorverwijzing en afstemming
in de zorgketen zijn verbeteringen te behalen.
Wat we vooral zien is dat regionale kwaliteitsverschillen groot zijn en regio’s van elkaar
kunnen leren.
Door de vergrijzing en het daardoor alsmaar
stijgend aantal mensen met dementie, die

• hun sporen in de dementiezorg
verdiend
• verstand en ervaring van organisatie
samenwerkingsvraagstukken en
financiële vraagstukken in de
dementiezorg
• ervaring in het coachen van verandertrajecten en zorgvernieuwing
• en zijn zeer betrokken bij het onderwerp, de mensen met dementie en
hun mantelzorger(s).

bovendien langer thuis blijven wonen, neemt
de druk op de zorg toe. Om beter aan te sluiten bij de veranderende wensen en behoeften
van die groeiende groep, moeten we de zorg
en ondersteuning anders inrichten. Integraal
en persoonsgericht. Over scheidslijnen van
wonen, zorg en welzijn heen. Dat vraagt om
nieuwe oplossingen en aanpakken.

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ doet meer
Naast het bieden van ondersteuning op maat
aan samenwerkingsverbanden, doen wij het
volgende voor u:
• Opzetten van een kennisnetwerk waarin
beschikbare kennis, goede voorbeelden
uit de praktijk, ervaringen en bruikbare
instrumenten makkelijk te vinden zijn.
We verspreiden de kennis digitaal (gratis
te raadplegen en te downloaden via de
website) en live via themabijeenkomsten.
• We creëren de juiste randvoorwaarden
voor betaling van dementiezorg en
ondersteuning in het netwerk.

Kennis bereikbaar maken
en verbinden

Ondersteuning bij
innovatie- en implementatievragen

• We werken aan een dementieregister, een
nationaal register zodat we weten hoeveel
mensen met dementie er zijn en welke
zorg en ondersteuning ze ontvangen.

Randvoorwaarden scheppen voor financiering en
organisatie van samenwerking

• We actualiseren de Zorgstandaard
Dementie. Deze beschrijft waaraan
dementiezorg en ondersteuning moeten
voldoen in de hele patiënt journey.

Kennisnetwerk uitgelicht
Dementie is een voortschrijdende ziekte met
verschillende fases. Elke fase heeft zijn eigen
kenmerken, vragen en spelers. Op de website
www.dementiezorgvoorelkaar.nl vindt u per
fase meer (achtergrond)informatie, ervaringen
praktijkvoorbeelden en instrumenten. Doe er
uw voordeel mee!

De cliënt &
mantelzorger

Niet-pluisgevoel

De
diagnose

Thuis

Geclusterd
wonen

De laatste
levensfase

Nazorg

Deel uw kennis!

Themabijeenkomsten

Wilt u niets missen?

Helpt u mee om kennis te bundelen en te
laten stromen? Heeft u een methodiek, goed
voorbeeld dat nog niet op de site staat of wilt
u een ervaring of goed voorbeeld delen? Mail
dan naar info@dementiezorgvoorelkaar.nl.
Samen met u kijken we in welke vorm we de
informatie kunnen aanbieden.
’Dementiezorg voor elkaar’ biedt u daarmee
ook een mooi platform om uw verhaal te delen.

Naast het online kennisplatform brengen we
ook kennis en ervaring live bij elkaar. Zo
organiseren we regelmatig themabijeenkomsten, met thema’s als ‘Onbegrepen gedrag' en
‘Cultuursensitief communiceren’. Het actuele
aanbod vindt u op de website. Deelname is
kosteloos. Op de website vindt u nadien ook
de verslagen van de afgeronde bijeenkomsten
terug.

Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief
van ‘Dementiezorg voor elkaar’. U vindt de
inschrijfbutton op de homepage van de
website.

Deltaplan Dementie
'Dementiezorg voor elkaar' is een belangrijke pijler van het Deltaplan Dementie. Het Deltaplan Dementie wil een dam opwerpen tegen de gevolgen
van dementie. Het plan steunt op drie pijlers:
1

Onderzoek naar dementie - ‘Onderzoeksprogramma Memorabel’ www.zonmw.nl/memorabel

2

Betere dementiezorg - ‘Dementiezorg voor elkaar’ www.dementiezorgvoorelkaar.nl

3

Dementievriendelijke samenleving - ‘Samen dementievriendelijk’ www.samendementievriendelijk.nl

Het programma 'Dementiezorg voor elkaar' is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans.

Tot stand gekomen
in het kader van het

Deltaplan Dementie

