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Visie 

Dementienetwerk

Het faciliteren van afstemming binnen 
de regio West-Brabant ten aanzien 
van de ondersteuningsbehoefte en 
zorgverlening aan mensen met 
dementie en hun mantelzorgers



Ambities netwerkregio

over 4 jaar… 

• Voelen mensen met dementie en hun 
mantelzorgers dat zij centraal staan en er voor 
passende zorg en ondersteuning op maat wordt 
geboden in alle fasen van het ziekteproces en 
dat er logica is in het aanbod in de keten. 

• Is er samenhang bereikt van zorg en 
ondersteuning aan mensen met dementie en hun 
mantelzorgers en samenwerking rondom 
voorlichting, scholing en innovatie. 

• Hebben alle inwoners kennis over wat het 
betekent om dementie te hebben, zodat zij ook in 
hun dagelijkse werk en bezigheden en in clubs 
en verenigingen toegerust zijn om de ziekte te 
herkennen en weten hoe zij deze signalen 
kunnen (laten) opvolgen.



Deelnemende organisaties en instellingen Dementienetwerk West-Brabant

Alzheimer Nederland, afd. West Brabant St. Elisabeth

OOBOZ Surplus

Gemeente Bergen op Zoom GGZWNB

Gemeente Roosendaal WijZijn Traverse Groep

Gemeente Steenbergen BWI Woensdrecht

Gemeente Woensdrecht Vraagwijzer Steenbergen

Stichting tanteLouise Vraagwijzer Bergen op Zoom

Groenhuysen Woningcorporatie Stadlander

TWB Thuiszorg met Aandacht Bravis ziekenhuis

PrivaZorg Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Buurtzorg Nederland KBO, afd. Roosendaal

S&L Zorg

Deelnemende organisaties



NPZ (Netwerk Palliatieve Zorg West-Brabant)

VKO 

WestWest

Care Innovation Center

REN

Dementie & Innovatie/Domotica

Bovenregionaal:

Dementienetwerken Zuidwest-Nederland

Dementie Netwerk Nederland

Samenwerking met andere netwerken



Hoofddoelstelling VKO samenwerkingsmodel:

Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, 

op verantwoorde wijze met behoud van ervaren kwaliteit van leven. 

VKO samenwerking in West-Brabant



Argumenten voor starten van VKO samenwerkingsmodel:

Toename van aantal ouderen: in 2025 naar verwachting 4 miljoen 65+ (22% totale 
bevolking)

Stijgen van de leeftijd leidt toet toename complexe problematiek

Het aantal ouderen met multimorbiditeit neemt toe: anderhalf miljoen in 2020 

Afname van Sociale netwerk van burgers, sociale activiteiten in wijken, gelukgevoel

Focus op lichamelijke gebreken neemt toe

Forse bezuinigingen in de zorg: met minder budget meer mensen zorg ontvangen

Inzet landelijk beleid: ontwikkelen participatiemaatschappij en toename 
zelfredzaamheid van inwoners.

VKO samenwerking in West-Brabant



2006:  Consultatiebureau Ouderen (CBO) in Roosendaal

2010:  Start VKO bij 1 huisartsenpraktijk door Groenhuysen
(ZonMw subsidie ‘Zorg op één lijn’)

2012:  Implementatie VKO bij meerdere huisartsenpraktijken
in Roosendaal, i.s.m. TWB en Welzijn

2013:  Implementatie VKO bij huisartsen regio Brabantse Wal

2014:  Start wetenschappelijk onderzoek VKO door iBMG

2016:  Huidige status: 75% van de praktijken participeert in
regio West-Brabant

Historie VKO in West-Brabant



Een aantal jaar geleden is in de regio een programma gestart voor het 
vroegtijdig signaleren van kwetsbare ouderen

In MDO’s worden kwetsbare ouderen per praktijk periodiek in beeld gebracht 

Deelnemers MDO; POH, wijkverpleegkundige, Specialist Ouderen en 
Casemanager Dementie (zie volgende sheet)

Per praktijk is één vaste casemanager dementie en wijkverpleegkundige 

Bergen op Zoom; ouderenadviseur sluit aan

Door vroege signalering komen ouderen en ook mensen met dementie eerder 
in beeld

Onderzoek iBMG 2016 

Uitgelicht VKO



Uitgelicht VKO

Mogelijk 
kwetsbare 
ouderen
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kundige
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Regionale Richtlijn VKO opgesteld (zie www.dementienetwerkwb.nl)

Huisarts is in regie

Casefinding kwetsbare ouderen door wijkverpleegkundige, 
geriatrisch consulent/casemanager dementie

Consult van Specialist Ouderengeneeskunde

FTO, medicatiereview

Multidisciplinair Overleg: uitkomst casefinding en afstemmen 
vervolgacties (zorg/behandelplan patiënt) 

VKO in de praktijk

http://www.dementienetwerkwb.nl/


Zorgfase 1 - Niet pluis:

Preventief huisbezoek inzetten

Cliënt kan casemanagement dementie krijgen voordat er een diagnose is

Bijna alle mensen krijgen binnen vier weken na diagnose casemanagement 

Zorgfase 2 – Diagnose:

Verwijzing vanuit niet-pluisfase (VKO) loopt goed

MDO loopt goed

Een vast aanspreekpunt betreffende casemanagement

Diagnose kan ook thuis door Specialist Ouderengeneeskunde

Kansen en knelpunten
Wat goed gaat



Zorgfase 3 – Thuis:

Odensehuis en dagbesteding voorkomen dure voorzieningen

Laagdrempeligheid van zorg

Eigen bijdrage WMO-zorg is € 0,00

Mantelzorgers zijn zeer tevreden over inzet CMD, continuïteit en contactfrequentie

Verkenning ondersteuning VKO door middel van ketenbrede innovatieprojecten

Kansen en knelpunten
Wat goed gaat



Zorgfase 1 - Niet pluis:

Voorlichting moet beter en eerder

Ondersteuning mantelzorgers moet beter

Sociale kaart

Aansluiting DVG 

25% huisartsen sluit niet aan bij VKO in regio

Zorgfase 2 – Diagnose:

Verschillen in opzet VKO bij huisartsen

VKO soms te medisch van zienswijze

Huisartsen geen formele partner in dementienetwerk

Kansen en knelpunten
Wat kan beter



Zorgfase 3 – Thuis:

Te weinig faciliteiten als Odensehuis in regio

Onvoldoende individueel aanbod voor cliënten en hun specifieke situatie

Dagopvang is onvoldoende op specifieke doelgroepen gericht

Er wordt te weinig geïnvesteerd in de mantelzorg

Mantelzorger in onze regio zwaarder belast dan landelijk gemiddeld

Het totale aanbod van ondersteuning wordt in de regio minder gewaardeerd

Kansen en knelpunten
Wat kan beter



Kwetsbare ouderen eerder in beeld 

Hierdoor hoge casemanagement-dichtheid in de regio

Samenwerking netwerken komt tot uiting in MDO bij huisarts

Somatisch screening door wijkverpleegkundige (voorselectie door huisarts)

Cognitieve screening door casemanager dementie (voorselectie door huisarts)

Aparte aandacht voor jonge mensen met dementie (specifieke dagbesteding met 
regionale functie, aparte casemanagement-professional voor jonge mensen met 
dementie

Samenwerking Dementienetwerk met het 
netwerk kwetsbare ouderen (VKO)



Meta Vrijhoef

Email:

Meta@dementienetwerkwb.nl

Website

www.dementienetwerkwb.nl

Telefoon:

06-41440367

Twitter:

@dementienetwb

Contact
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