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Slim gebruik maken van gegevens die 
er al zijn om zo het gesprek op gang 
te brengen over de kwaliteit van 
zorg. Daarvoor wordt het Register 
Dementiezorg en -ondersteuning 
opgezet.

Het Register moet periodiek landelijke en regio-
nale informatie gaan geven over de zorg en 
ondersteuning aan mensen met dementie en 
hun inwonende partners. Vijf regio’s werken 
mee in de pilot. De stand van zaken.  

Wat is er nu?
•  Een beveiligde omgeving met relevante en 

beschikbare gegevens over het gebruik van zorg 
en ondersteuning , die aan elkaar kunnen wor-
den gekoppeld. Het ‘fysieke’ Register staat bij 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (foto). 

•  Bijna klaar: factsheets over het gebruik van 
zorg en ondersteuning voor vijf pilotregio’s. 
Ook wordt er gewerkt aan thematische fact-
sheets met landelijke en regionale informatie 
over gebruik van zorg en ondersteuning. 

•  Contouren van de governancestructuur: 
wie gaat de gegevens beheren na afloop van 
Dementiezorg voor Elkaar? 

Om welke gegevens gaat het 
eigenlijk?
Het gaat bijvoorbeeld om het gemiddeld aantal 
bezoeken van mensen aan de huisarts, het aantal 
keer dat mensen worden opgenomen in het zieken-
huis, hoeveel van deze opnames acuut zijn. Hier-
voor worden verschillende bestanden gebruikt 
zoals bestanden met gegevens over Wlz-indicaties, 
met informatie over alle ziekenhuisopnamen in 
Nederland en met gegevens over medicijngebruik.

Voor wie interessant?
Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders 
en ketencoördinatoren kunnen de informatie uit 
het Register gebruiken om met regionale en/of 
landelijke partners in gesprek te gaan over de 
kwaliteit van zorg. Wordt de juiste zorg geboden? 
En wordt deze zorg op het juiste moment en op 
de juiste plek geboden? Welke factoren beïnvloe-
den het zorggebruik? Ook onderzoekers kunnen 

op termijn een aanvraag doen om de gegevens 
uit het Register te gebruiken.

Zijn er al resultaten?
Jazeker. De gegevens zijn aan elkaar gekoppeld en 
de groep mensen met dementie en inwonende 
partners zijn geselecteerd. Momenteel wordt er 
gewerkt aan factsheets over verschillende thema’s. 
Deze factsheets bevatten landelijke en regionale 
gegevens over het gebruik van zorg en ondersteu-
ning van mensen met dementie en inwonende 
partners (bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen en 
huisartsenzorg). De eerste factsheets worden in 
het eerste kwartaal van 2020 gepubliceerd.

Spil in de wijk
De spil in de wijk. Dat is de titel van een 
publicatie van Integraal Werken in de Wijk 
met tips over een goede samenwerking tus-
sen professionals. Van de tips is een poster 
met cartoons gemaakt. Deze is te vinden 
op de website van Integraal Werken in de 
Wijk. Daar kan ook de publicatie worden 
gedownload.

Register krijgt vorm

Het Coördinatiepunt Zorg 

biedt casemanagement aan 

thuiswonende ouderen in 

Zoetermeer. Riet Middelhoek 

is ketenregisseur dementie en 

kwetsbare ouderen, dat laatste 

in duo met Mirjam Biemans. 

Waarom doen zij mee aan 

Dementiezorg voor Elkaar? 

En wat levert het op? 

‘Eind vorig jaar werden we gebeld door Robbert 
Huijsman met de vraag of we ondersteuning 
nodig hadden’, vertelt Riet. ‘Mirjam en ik wilden 
een bijeenkomst organiseren over de regie-
rol bij meervoudig complexe cliëntsituaties, 
maar door drukte waren we daar nog niet 
aan toe gekomen. Die ondersteuning was 
dus heel welkom.’

Doorsnee van de keten bij elkaar
Riet en Mirjam hebben geïnventariseerd welke 
hulpverleners betrokken zijn bij een dergelijke 
cliëntsituatie. Riet: ‘Wij hadden de taak om deze 
mensen enthousiast te maken en te inspireren 
voor de bijeenkomst, de adviseurs van DvE 
deden de inhoudelijke voorbereiding. Uiteinde-
lijk kwamen we met 16 mensen bij elkaar. Denk 
aan een wijkverpleegkundige, een specialist 
ouderengeneeskunde, een casemanager, een 
praktijkondersteuner, een cliëntondersteuner en 
een huisarts maar ook medewerkers van het zie-
kenhuis en de ggz-instelling. Kortom, de door-
snee van de keten dementie.’ 

Ontmoeten en onderzoeken
Riet vond de eerste bijeenkomst erg inspirerend. 
‘Dat kwam vooral door de betrokkenheid van 
DvE. Door de manier waarop zij hun werkwijze 

Samen 
beslissen
Waar let je op en hoe ga je 
er goed mee om bij mensen 
met dementie? 

‘Eén pot geld zou 
het mooiste zijn, 
maar dat is misschien 
een brug te ver’

Dementienieuws uit de regio

REGIO-AANPAK IN ZOETERMEER: 

inspiratie en nieuwe ideeën

Zorgstandaard 
Dementie
Netwerk Dementie 
Haaglanden is gestart met 
de proefimplementatie. 

‘Fijn om elkaar te ontmoeten en om in breed verband te kijken wie wat doet’

introduceerden, de ruimte die we kregen om 
zonder hectiek en druk te onderzoeken waar we 
tegenaan lopen. Het is zo fijn om elkaar te ont-
moeten en om in breed verband te kijken wie 
wat doet, waar de overlap zit en waar we elkaar 
aanvullen. Dat kregen we ook terug van de 
andere deelnemers.’

Niet-pluis-fase en diagnostiek
Aan het eind van het overleg had de groep vier 
punten bepaald waarbij ze verdere ondersteu-
ning wilden: advance care planning, de regierol, 
coördinatie en communicatie en schotten in de 
zorg. Ze besloten met het laatste thema verder te 
gaan. De redenen: daar zitten veel knelpunten, de 
andere thema’s komen daarin terug en advance 
care planning wordt al opgepakt binnen pallia-
tieve zorg. Een brown-paper-sessie leidde vervol-
gens tot een tweede bijeenkomst, specifiek over 
de niet-pluisfase en diagnostiek. ‘Daar hebben 
we ook een mantelzorger bij betrokken,’ zegt 
Riet, ‘iemand die in staat is boven de eigen 
casus te staan.’

Betere afstemming en één 
aanspreekpunt
Ze zit nog middenin het proces, toch ziet Riet nu al 
veel voordelen. ‘Het is zo waardevol elkaar te zien 
buiten de dagelijkse hectiek. Dat maakt de samen-
werking hechter en dat komt de cliënt uiteindelijk 
ten goede. Door elkaar te bevragen over de inhoud 
van functies krijgt iedere hulpverlener een beter 
beeld van wat ze van elkaar kunnen verwachten en 
wie waarvoor verantwoordelijk is. Uiteindelijk 
moet dat leiden tot betere afstemming tussen 
hulpverleners en één aanspreekpunt voor cliënt en 
mantelzorger. Knelpunten die we niet zelf kunnen 
oplossen – zoals schotten in de financiering – kun-
nen we dan neerleggen bij de verantwoordelijke 
instantie, zoals gemeente of zorgkantoor.’

Tip voor collega’s
Riet: ‘Het is heel fijn om adviseurs in je proces 
te betrekken die zich richten op de inhoud. 
Daardoor kun je zelf actief meedenken over de 
richting die je op wilt. Je krijgt zelf ook weer 
inspiratie en nieuwe ideeën, dat is heel prettig.’

Ondersteuning 
nodig niet raar, 

gebruik 
Dementiezorg 

voor Elkaar

Materialen 
en tools voor 

niet-pluisfase.
Kijk op dementiezorgvoorelkaar.nl/

niet-pluis-dementie

Dementie 
bij oudere 
migranten. 
Een verhaal 

apart.
Kijk op 

dementiezorgvoorelkaar.nl.

Nieuw: wie is wie 
bij dementie. 

Handig 
invulschema.

Gezamenlijke 
besluitvorming 

bij dementie? 
Bekijk onze inspiratie -
flitsen op de website.
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Steeds meer zorgprofessio-

nals passen de methodiek 

van ‘samen beslissen’ toe om 

mensen met een zorgvraag 

meer grip op hun eigen leven 

te geven. Ook belangrijk dus 

voor mensen met dementie, 

maar daar zitten best nog 

wel wat haken en ogen aan. 

Waar let je op en hoe ga je 

daar goed mee om? 

Uitproberen is belangrijk 
‘Bij “samen beslissen” spreek je mensen aan op 
hun verstandelijke vermogens,’ vertelt Leontine 
Groen, docent en onderzoeker bij het lectoraat 
“Innoveren met ouderen” van Hogeschool Win-
desheim. Zij doet onder andere onderzoek naar 
‘samen beslissen’ voor casemanagers dementie, 
(wijk)verpleegkundigen en verzorgenden en 
eerstverantwoordelijken in het verpleeghuis. ‘Bij 
de methodiek ga je samen de mogelijkheden 
voor zorg en ondersteuning langs en wat de 
voor- en nadelen daarvan zijn. Dat betekent 
veel denkwerk voor de persoon met dementie 
wat natuurlijk lastig is. Daarom werkt het daad-
werkelijk uitproberen van opties vaak beter, 
zodat de persoon het ook echt kan gaan ervaren.’ 

Niet te veel in één gesprek 
‘Geheugenproblemen hebben een grote impact 
in de gespreksvoering,’ beaamt Ruth Pel. Bij ken-
nisorganisatie Vilans en de afdeling Ouderen-
geneeskunde van het AMC doet zij onderzoek 
naar ‘Samen beslissen’ bij mensen met chroni-
sche multi-morbiditeit. Zij kijkt daarbij hoe art-
sen zo goed mogelijk het gesprek kunnen voeren. 
‘Daarbij speelt ook de emotionele lading van een 
gesprek mee. Mensen komen bij de geriater voor 
een diagnose. Als die diagnose gesteld is, moet 
de arts vervolgens bespreken of er wel of niet 
gestart moet worden met medicatie en of er 
casemanagement moet worden ingezet. Omdat 
dementie de levensverwachting verkort, is het 
belangrijk dat artsen de kwaliteit van leven van 
een patiënt daarin meenemen. Zo is het een 

optie om preventieve medicatie af te bouwen 
vanwege de vervelende bijwerkingen, zoals suf-
heid, duizeligheid of verminderde eetlust. Maar 
als arts kun je bijvoorbeeld niet in één gesprek 
zeggen: “Je hebt dementie gekregen, laten we nu 
samen gaan kijken of we met andere medicatie 
kunnen stoppen.” Daar zijn meerdere gesprekken 
voor nodig.’ 

Gesprekswijzer proactieve 
 zorgplanning 
Leontine: ‘Het lastige is dat deze gesprekken 
altijd gaan over beladen onderwerpen als dood-
gaan en achteruitgaan. Naast dat emotionele ver-
werking ruimte nodig heeft, verschillen mensen 
erin in hoeverre ze daarover geïnformeerd willen 
worden. Daarom hebben wij samen met Saxion 
binnen het consortium Ligare de Gesprekswijzer 

Proactieve Zorgplanning opgesteld. De gespreks-
wijzer helpt om samen te kijken welke onder-
werpen tijdig besproken kunnen worden. Want 
te vaak gebeurt het nu dat onderwerpen nooit 
aan bod komen en daarmee doe je mensen echt 
te kort. De casemanager kan hierin verder een 
belangrijke rol spelen. Omdat deze van begin af 
aan meeloopt met de persoon met dementie, 
kan hij/zij deze onderwerpen in de loop van de 
tijd aankaarten en erop letten dat alles ook echt 
wordt besproken.’ 

Ook gevolgen voor naasten 
Hoe mensen ook verschillen, toch zijn er wel 
een aantal standaardingrediënten die voor elk 
gesprek gelden. Ruth: ‘Het is zaak om er goed op 
te letten dat ouderen vooral zelf aan het woord 
zijn. En zorg te dragen voor vertrouwen en 

gelijkwaardigheid.’ Leontine: ‘In het gesprek 
helpt het om je tempo aan te passen aan de per-
soon met dementie. Daarbij is het belangrijk om 
mantelzorgers goed bij het gesprek te betrekken. 
Want de beslissingen van de persoon met 
dementie hebben ook gevolgen voor hen.’

Meer doen met ‘samen beslissen’? 
Ben je met je team enthousiast geworden over 
‘samen beslissen’? Geef je dan op voor de pilot 
van Dementiezorg voor Elkaar, waarin jullie 
hulpmiddelen voor ‘samen beslissen’ uitproberen. 
Hierdoor vergroten jullie je kennis en kunnen we 
de hulpmiddelen vervolgens weer verbeteren met 
jouw feedback. Interesse? Stuur dan een e-mail 
naar LM.Groen-vande.Ven@windesheim.nl 
Meer hulpmiddelen op dementiezorgvoor-
elkaar.nl/samenbeslissen

‘Samen beslissen’ toepassen bij 
mensen met dementie

Wedstrijd
Schiedam, begraafplaats Beukenhof, zaterdagochtend, 9.00 uur. We 
nemen afscheid van de man die 35 jaar geleden drie jaar lang onze 
 voetbaltrainer was. 87 jaar is hij geworden, een mooie leeftijd, ben je 
geneigd te zeggen.

Lang geleden alweer, maar herinneringen aan hem staan ons nog scherp 
voor ogen. Destijds was hij net 50, wat wij toen al oud vonden. Hij werd 
met ons kampioen, maar toen de kampioensfoto gemaakt moest worden, 
zat hij al in de kleedkamer. Het weer was namelijk bar en boos. In die 
tijd stonden we met ons cluppie enkele weken bovenaan in de hoogste 
amateurklasse. Het verhaal ging dat hij wekenlang de teletekstpagina met 
de stand op zijn televisietoestel liet staan en dat die stand daardoor in 
zijn toestel zou zijn gebrand. Zijn bijgeloof: op weg naar een wedstrijd 
nooit stoppen voor een rood verkeerslicht, dat bracht ongeluk. Dan 
maar gewoon langzamer rijden. We herinneren ons vooral ook hoe fit 
en sportief hij was.

Bij de afscheidsdienst wordt zijn leven geschetst. Een leven dat inderdaad 
in het teken stond van de sport. Hij is profvoetballer geweest, schaatste de 
beruchte Elfstedentocht van 1963, trainde talloze voetbalclubs, en bleef tot 
op hoge leeftijd (‘Tot hij het niet meer kon winnen’, grapt een spreker) ten-
nissen en golfen. Hij maakte ook faam als docent bij trainersopleidingen. 

Dick Advocaat, oud-bondscoach en 
de huidige trainer van Feyenoord, 
was één van zijn pupillen. Toen 
Advocaat, destijds nog voetballer, 
even niet oplette, kreeg hij de wind 
van voren: ‘Jij mag bij Roda voetbal-
len, maar je kan nu naar mij luisteren, anders donderstraal je maar op’. 

Het ging niet goed met onze oud-trainer, dat wisten we. Toen ik hem een 
paar jaar geleden sprak, herkende hij mij niet meer, of beter gezegd, hij 
excuseerde zich later dat hij mij niet had herkend. Zijn vrouw vertelde 
toen dat hij niet meer mocht autorijden; hij was het fietspad opgereden. 
Op deze zaterdagochtend vertelt zijn dochter, dat hij de afgelopen twee 
jaar, in Zonnehuis Vlaardingen, niemand meer heeft herkend. 

Dat raakt mij. Hoe fit je lichamelijk ook bent of kunt zijn, en hoezeer 
‘preventie’ ook wordt aangemoedigd, aan dementie kun je niet ontsnap-
pen. Het kan iedereen overkomen. De dochter van onze oud-trainer 
 verwoordde het treffend: ‘Het leven was voor hem een wedstrijd, maar 
deze strijd kon hij niet winnen.’

Jan Willem Bloemen

Wie 
is wie?
De infographic ‘Wie is wie bij dementie’ brengt 
het landschap van zorg- en welzijnsprofessionals 
rond een cliënt met dementie in beeld. Zo zien 
cliënten en zorgverleners in één oogopslag wie er 
betrokken zijn: de casemanager, psycholoog, 
huisarts, het wijkteam, de dagbesteding. De afbeel-
ding geeft antwoord op een van de meest basale 
vragen: wie staan er om mij heen? Te  vinden op 
www.dementiezorgvoorelkaar.nl.

Ruth Pel en Leontine Groen doen onderzoek naar ‘samen beslissen’
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Vis
Komt een vis bij de dokter. ‘O, ik zie het al’, 
zegt de dokter. ‘Uit de kom’.

Pijn
Komt een man bij de dokter. ‘Ik heb zo’n pijn 
hier’, zegt de man, terwijl hij op zijn schouder 
wijst. ‘Maar dokter, als ik hier druk, doet het 
ook pijn’, zegt hij terwijl hij op zijn been drukt. 
‘En weet u wat zo raar is’, vervolgt de man als 
hij in zijn zij prikt, ‘Hier doet het ook pijn’. 
‘Ik zie het al’, zegt de dokter. ‘U heeft een 
gebroken vinger’. 

Nieuwe kleren
De dokter zegt tegen een echtgenoot: 
‘Uw vrouw lijdt aan een stofwisselingsziekte.’ 
De echtgenoot antwoordt: ‘Nu snap ik het. 
Daarom wil ze elke week nieuwe kleren’.

‘De zorgstandaard is een 
praktisch hulpmiddel’

‘We zijn begonnen met bepalen welke thema’s uit 
de zorgstandaard we aan willen pakken,’ vertelt 
Mandy. ‘De top 3: de niet-pluis-fase, casema-
nagement en proactieve zorgplanning. We zien 
dat dementie niet altijd op tijd gesignaleerd 
wordt. Als mensen dan voor diagnostiek bij een 
arts komen, kunnen ze niet altijd de weg naar 
casemanagement dementie goed vinden. Daar-
naast zijn er in sommige delen van de regio 
wachtlijsten voor casemanagement dementie. 
Als gevolg hiervan krijgen mensen niet de juiste 
ondersteuning op het juiste moment.’

Crisissituaties voorkomen
‘Door het ontbreken van proactieve zorgplanning 
en de juiste ondersteuning kunnen escalaties 
ontstaan en is er geen adequate de-escalatie’, zegt 
Mandy. ‘Het gevolg is dat de persoon in crisissitu-
aties komt en aangewezen is op SEH-bezoeken en 
ELV-opnamen. Daarbij zien we dat casemanagers 
nu vaak ad hoc in een crisissituatie starten en daar-
door veel meer uren kwijt zijn aan de-escalatie 

dan wanneer ze proactief en vroeg de-escalerend 
te werk hadden kunnen gaan. Om nog maar te 
zwijgen over de lasten voor de persoon zelf en 
de financiële gevolgen. Vandaar de keuze voor 
vroege signalering (niet-pluis), casemanagement 
dementie en proactieve zorgplanning.’

Aansluiten bij bestaande thema’s
De netwerkleden hebben samen besloten, op 
basis van een zelfscan en een regionale patiënt-
reis, welke onderdelen van de zorgstandaard ze 
willen prioriteren. ‘Dat is belangrijk’, zegt Mandy, 
‘nu weten we ten minste welke thema’s voor onze 
regio eerst opgepakt moeten worden en kunnen 
we door naar de volgende fase: de implementa-
tie. Daarvoor komen we op 3 december weer bij 
elkaar. Dan bekijken we welke plannen we aan 
deze thema’s willen koppelen. We doen dat 
zoveel mogelijk in samenhang met het meer-
jarenplan zodat het niet iets is ‘wat er nog bij 
komt’. Twee adviseurs van Dementiezorg voor 
Elkaar (DvE) ondersteunen ons daarbij. Dan 

zie je ook dat op de meeste thema’s al veel 
gebeurt. Daar sluiten we zoveel mogelijk bij 
aan. We  hebben bijvoorbeeld al een Zorgpad 
Dementie Haaglanden gemaakt, zit wordt 
de komende maand door de netwerkpartners 
aangevuld en zal begin 2020 op de website 
www.transmuralezorg.nl te vinden zijn, en we 
zijn een publiekscampagne aan het ontwikkelen 
voor vroegsignalering bij dementie.’

Weg met het taboe
Mandy hoopt dat Netwerk Dementie Haaglan-
den eind 2020 bereikt heeft dat mensen gebruik 
kunnen maken van casemanagement dementie 
vanaf de start van diagnostiek tot aan verhuizing 
naar verpleeghuis of overlijden. ‘De wachtlijsten 
lopen lokaal soms op tot 4 à 5 maanden’, zegt ze. 
‘Deels doordat er weinig professionals te vinden 
zijn. Maar er is ook verschil binnen en tussen 
de regio’s. We moeten kijken hoe we elkaars 
capaciteit beter kunnen benutten.’ En als ze ver-
der vooruit kijkt? ‘Ik hoop dat mensen straks 
makkelijker de stap naar de huisarts maken als ze 
merken dat er iets mis is. Dat het taboe eraf gaat. 
Dat er geen onnodige verwijzingen meer plaats-
vinden, maar mensen laagdrempelig, in hun 
eigen vertrouwde omgeving, geholpen kunnen 
worden met als leidende vraag: hoe kan ik een 
volwaardig leven blijven leiden? Nu overheerst 
nog vaak het gevoel dat het leven stopt na de 
diagnose en je alleen nog maar hoeft te wachten 
op het overlijden. Daar moeten we vanaf. Er is 
zo veel mogelijk, ondanks de dementie. Met de 
juiste informatie en ondersteuning kun je vol-
waardig verder leven.’

Praktisch hulpmiddel
Mandy heeft nog wel een tip voor organisaties 
die met de implementatie van de zorgstandaard 
aan de slag gaan. ‘Kijk hoe het ervoor staat in 
jouw regio en sluit aan bij de activiteiten en pro-
jecten die al gaande zijn, want blijkbaar ligt daar 
de regionale prioriteit. Dan weet je ook zeker dat 
je een stevige basis hebt vanuit de zorgstandaard 
en dat je niet bouwt op aannames. Denk prak-
tisch en maak de zorgstandaard geen doel op 
zich. Beschouw het als een praktisch hulpmiddel 
om ontwikkelingen te versnellen en te bestendi-
gen in lijn met het regionale meerjarenplan.’

Beleidshulp 
gemeenten 
in de maak 
Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelt een 
Beleidshulp Dementie voor gemeenten, 
samen met gemeenten en partijen uit het 
dementieveld. Wil jij meedenken? Stuur een 
mail naar DvE-adviseur Marjolein de 
Meijer: m.demeijer@vilans.nl.

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) ondersteunt zorgaanbieders in de 

regio Haaglanden bij het ‘ontschotten’ van de zorg. Een van de programma’s binnen 

STZ is het Programma Dementie waarbinnen het Netwerk Dementie Haaglanden valt. 

Netwerk Dementie Haaglanden is nu bezig met de proefimplementatie van de zorg-

standaard Dementie. Mandy Los, programmaleider dementie en netwerkcoördinator, 

is daar nauw bij betrokken. 

‘Nu weten we welke thema’s voor onze regio het eerst opgepakt moeten worden.’

Nieuw: podcasts casemanagement 
Een goed beeld van het werk van casemanagers en de problemen waar zij mee te maken krijgen. 
In twee podcasts geeft Kiek Alkemade, casemanager dementie, antwoord op vragen van Kiyomid 
van der Veer, adviseur van Dementiezorg voor Elkaar. De casemanager geeft ook tips: ‘Doe wat je 
zegt en beloof alleen wat je kunt waarmaken. En vier de kleine stapjes’.

Een compleet beeld van 
welke dementienetwerken er 
zijn in Nederland, in welke 
gemeenten ze werken, wie de 
netwerkcoördinator of 
ketenregisseur is en hoe je 
die kunt bereiken? Dat krijg 
je met het landkaartje met 
dementienetwerken op de 
website van Dementiezorg 
voor Elkaar. Heb je wijzigin-
gen of aanvullingen? Laat 
het ons weten!

Alle dementie-
netwerken in 
Nederland

MOPPENTROMMEL
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De Netwerk Courant is een uitgave van 

Dementiezorg voor Elkaar. Dit programma 

om in de praktijk de zorg en ondersteuning 

te verbeteren voor mensen met dementie 

en hun naasten is ontwikkeld door Movisie, 

Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans 

in het kader van het Deltaplan Dementie 

en wordt gesubsidieerd door het ministerie 

van VWS.

Meer informatie:

https://dementiezorgvoorelkaar.nl

E-mail: info@dementiezorgvoorelkaar.nl

‘We verzinnen er wel iets op’. 

Hoe vaak in de week denken 

casemanagers dementie dat 

wel niet? Bijvoorbeeld als een 

cliënt met wie al jarenlang 

contact is, in het verpleeg -

huis gaat wonen en bezoeken 

aan hem niet meer worden 

vergoed. Of wanneer er twee 

‘huisbezoeken’ nodig zijn 

voor een indicatie van dag-

besteding in de Wmo of een 

voorziening vanuit de Wlz. 

Mooi natuurlijk van die casemanagers, maar dat 
kan beter, én slimmer. Het experiment dementie-
zorg zonder schotten wil daar verandering in 
brengen. In de gemeenten Noordelijke Maas-
vallei en Breda wordt gekeken of en hoe ervaren 
schotten kunnen worden weggenomen, welke 
dilemma’s er zijn en welke knelpunten moeten 
worden verhelderd. Binnenkort volgt nog een 
experiment bij een ander dementienetwerk.  

Eén pot met geld
“Mensen met dementie en hun naasten zouden 
geen hinder mogen ondervinden van schotten 
tussen de drie wetten’, vertelt Sandra Dahmen, 
adviseur van Dementiezorg voor Elkaar en nauw 
betrokken bij het experiment in de Noordelijke 
Maasvallei. ‘En professionals moeten voldoende 
faciliteiten hebben om de zorg, hulp en onder-
steuning te geven met de cliënt als uitgangspunt. 
Daarom is het belangrijk dat in netwerken goed 
wordt samengewerkt tussen organisaties over de 
domeinen heen. Eén pot met geld zou het mooi-

‘Iedereen ziet dat 
er knelpunten zijn’

Puzzel mee
Wat speelt er?
•  DvE on tour:

verzamelen van vragen en thema’s 
voor goede dementie zorg in een 
regio, samen met relevante partijen. 
Samen zoeken naar oplossingen die 
passen bij lokale en regionale ‘kleur’. 
Maatwerk dus.

•  Proefimplementatie 
Zorgstandaard: 
ondersteunen van netwerken bij 
de implementatie van de herziene 
Zorgstandaard Dementie. Voor de 
implementatie van de aanbevelingen 
is een stappenplan ontwikkeld.

•  Register Dementiezorg:
pilots om de toepasbaarheid te testen 
van het register met gegevens over de 
aard en omvang en de kwaliteit van 
dementie zorg en ondersteuning in 
Nederland. Dat register moet regio-
nale samenwerkingsverbanden voor-
zien van informatie die hen in staat 
stelt de kwaliteit van de zorg en 
ondersteuning verder te verbeteren.

•  Experiment schotten weg-
nemen in de dementiezorg: 
experimenteren met een aanpak 
waarmee de (ervaren) schotten in de 
financiering van de dementiezorg 
worden weg genomen. In drie ge -
meenten wordt gekeken of en hoe 
ervaren schotten kunnen worden 
weg   genomen, welke dilemma’s er zijn 
en welke knelpunten moeten worden 
verhelderd.

•  Gezamenlijke besluit-
vorming: 
een visie en concrete handvatten 
ontwikkelen en uitwisselen over 
gezamenlijke besluitvorming voor 
mensen met dementie. Verkennen 
van de praktijk, bestaande methoden 
benutten en die verder aanscherpen.

ste zijn, maar laten we eerlijk zijn: dat is mis-
schien een brug te ver of een ambitie voor de 
lange termijn.’

Betaaltitel casemanagement
In de Noordelijke Maasvallei staat het verminde-
ren van de onnodige administratieve last voorop, 
zoals de dubbele huisbezoeken, zegt Karin Lins-
sen, ketenregisseur van DKT Noordelijke Maas-
vallei. Ook interessant: met zorgverzekeraar VGZ 
wordt gekeken of één betaaltitel casemanagement 
mogelijk is, zeg maar een  standaard bedrag per 
cliënt, waaruit dan de werkzaamheden van case-
managers worden bekostigd. In Breda gaat de 
aandacht uit naar wijkgericht werken: wat zijn de 
knelpunten in het samenwerkingsverband, hoe 
kun je die binnen de wetgeving oplossen en wat 
blijft er dan over om op te lossen?

Iedereen is positief
‘Je moet een hoop mensen erbij betrekken om 
met elkaar tot een oplossing te komen’, ervaart 

Sandra Dahmen. ‘Het is niet gemakkelijk om 
gemeenten en zorgverzekeraar aan tafel te krij-
gen. Gaat het over financiering, neem dan de 
mensen van Planning & Control mee.’ Maar: 
iedereen is positief over de experimenten, ieder-
een ziet dat er knelpunten zijn. Concrete voor-
beelden en casussen lijken te helpen. Sandra 
Dahmen: ‘Zo kunnen we alle gezichtspunten 
laten zien, kun je knelpunten inventariseren en 
kun je kijken met wie je die kunt oplossen.’

Lerend netwerk
Hoe nu verder? ‘We zijn nu bezig met het verder 
uitdiepen van de knelpunten en het zoeken naar 
oplossingen daarvoor. We hopen in januari en 
februari die oplossingen uit te kunnen proberen 
in de Noordelijke Maasvallei en in Breda, dan 
zouden we dat in het voorjaar kunnen evalueren. 
En op het programma hebben we samen met 
DNN ook nog de opzet van een lerend netwerk 
staan voor netwerkcoördinatoren, waar kennis 
kan worden gedeeld over de experimenten.’

Dementiezorg voor Elkaar ondersteunt 
samenwerkende professionals met het  ver - 
beteren van de dementiezorg. Vraag gratis 
ondersteuning aan! Die ondersteunings-
aanvraag moet aan onderstaande criteria 
voldoen. 

De ondersteuning
•  is voor professionals die samenwerken/

samenwerkingsverbanden;
•  is bedoeld voor implementatie- en 

 zorgvernieuwingsvragen;
•  betreft het verbeteren van persoons-

gerichte en integrale zorg.
Interesse? Kijk op de website van 
Dementiezorg voor Elkaar.

Gratis 
ondersteuning!
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Zoek de woorden die naast de puzzel 
staan in het diagram. De overgebleven 
 letters vormen de oplossing.

Mail de oplossing vóór 15 januari 2020 o.v.v. 
uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar 
info@dementiezorgvoorelkaar.nl. De winnaar 
krijgt uiterlijk 1 februari 2020 bericht.


