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Focus 2019

De focus op de regio! Dat is waar het programma Dementiezorg voor Elkaar zich in 

2019 op richt. Met de herziene Zorgstandaard, waar veel partijen het afgelopen 

jaar hard aan hebben gewerkt. En met een Register Dementiezorg met gegevens 

over het gebruik van zorg en ondersteuning.

Met professionals in de regio gaan we kijken hoe deze vernieuwingen in de regio 

kunnen worden toegepast. Daarnaast kunnen samenwerkende professionals 

ondersteuningsvragen blijven indienen bij Dementiezorg voor Elkaar en stimuleren 

we dat professionals optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.

Want met elkaar krijgen we goede zorg en ondersteuning voor elkaar voor mensen 

met dementie en hun naasten.
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Unicity – jonge mensen met dementie (3)

Migranten met dementie (4)

Ontschotte dementiezorg (3)

Proefimplementatie zorgstandaard (5)

Register Dementiezorg (5)

DvE on Tour (7)

6 verschillende regioaanpakken
aansluitend bij focus 2019



Waar zijn deze regioaanpakken?
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Regioaanpak:
Jonge mensen 
met dementie

Migranten met 
dementie

Ontschotte 
Dementiezorg ZSD

Register 
Dementiezorg DvE onTour

Drenthe 1 1

Nijmegen 1

Eindhoven 1 1 1

Waalwijk 1

Hengelo 1

Den Haag 1 1

Bergen op Zoom 1

Boxmeer 1

Breda 1

NTB 1

Nrd Holland Nrd 1 1

Amsterdam 1

Zeeland 1

Noordelijke Maasvallei 1

NO Flevoland 1

Rivierenland 1

Friesland 1

Groningen 1

Lekstroom 1

Utrecht 1

Zoetermeer 1

Noord Limburg 1

TOTAAL 3 4 3 5 5 7



‘Reguliere’ activiteiten naast regioaanpak

Producten:

- Zorgstandaard Dementie

- Register Dementiezorg

- Kennisproducten

Trajecten:

- Ingediende vragen (84 korte vragen beantwoord, 63 advies- en implementatietrajecten, 
waarvan 34 afgerond, vragen indienen mogelijk tot april 2020)

- Regionale aanpakken vallen ook onder de trajecten

Kennis delen:

- Zowel offline als online kennis gedeeld

- Communicatie over DvE
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Tijdpad alle activiteiten: 

Kick-off  Herziening  ZSD  29 november 2017

2017 2018 2019 2020

Producten:

ZSD - Ontwikkelfase Concept ZSD Accordering

Register Voorbereiding Inrichten Register Eerste factsheets Vervolg Register

Kennisproducten Doorlopend

Trajecten:

advies- en 
implementatietr

ajecten

Doorlopend

Regioaanpakken:

Register - - 5 regio’s Vervolg

Ontschotte zorg - - 2 regio’s Vervolg + 1 regio

ZSD - - 5 regio’s Vervolg

DvE on Tour - 3 regio’s 4 regio’s Vervolg

Jonge mensen - - 3 regio’s Vervolg

Migranten - - 4 regio’s Vervolg

Kennis delen:

Doorlopend



Op de volgende dia’s volgt extra 
toelichting bij:

- regioaanpakken
- advies- en implementatietrajecten
- kennisproducten
- kennis delen
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Regioaanpakken
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Zorgstandaard Dementie
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6

- Funderende visie

- 25 aanbevelingen

- 12 indicatoren voor 

kwaliteitsverbetering

(3xP, 3xS, 6xU)

Voor persoon met dementie

én diens mantelzorger:

- persoonsgericht

- integraal

- zorg én ondersteuning



Stand van zaken autorisatie ZSD
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Organisatie Bezwaren Oplossingen Stand van zaken

1. V&VN De zorgstandaard is 
methodologisch 
onvoldoende onderbouwd 

De methodologische onderbouwing is aangescherpt aan de hand 
van alle 19 stappen uit de AQUA-leidraad. Hierin zijn de adviezen 
van een onafhankelijk methodoloog meegenomen.

Methodologische aanscherping gaat naar 
beoordelingscommissie eerste week januari 2020.
Positieve beoordeling is te verwachten.

2. ActiZ De leesbaarheid Ontwikkelen van een aparte versie van de zorgstandaard dementie 
voor professionals op basis van de proefimplementatie

Positieve beoordeling is toegezegd. Officiële brief volgt.

3. ActiZ De praktische 
toepasbaarheid is 
onvoldoende

Er is een proefimplementatie gestart in vier regio’s met als resultaat 
in dec 2020:
- De versie voor professionals wordt aangevuld met 

kennisdossiers op de acht thema’s in de zorgstandaard: 

proactieve zorgplanning; een zorgleefplan; 

casemanagement; gecoördineerde netwerkzorg; niet pluis; 

diagnostiek; leven met dementie; stervensfase & nazorg.

- Een op de praktijk gebaseerd implementatieplan

- Een zelfscan voor het bepalen van de stand van zaken m.b.t. 

de kwaliteit van de dementiezorg & een prioritering binnen 

netwerken van thema’s, aanbevelingen en 

kwaliteitsindicatoren t.b.v. de proefimplementatie

Positieve beoordeling is toegezegd. Officiële brief volgt.

4. ActiZ De set van 12 
kwaliteitsindicatoren (3 
structuur-; 3 proces- en 6 
uitkomstindicatoren) 
vergroot de registratielast

Een vertegenwoordiging van het veld (V&VN, WVG en DNN) heeft in 
een brief aan ActiZ gecommuniceerd dat zij de set 
kwaliteitsindicatoren onderschrijven en opgenomen willen zien in de 
herziene zorgstandaard dementie in het kader van leren & 
verbeteren, zoals ook genoemd in de inleiding van het hoofdstuk 
over de ontwikkeling en het gebruik van kwaliteitsindicatoren. 

Positieve beoordeling is toegezegd. Officiële brief volgt.

5. ZN De aanbeveling met 
betrekking tot het 
casemanagement dient te 
worden aangescherpt, om 
te voorkomen dat de 
zorgverzekeraar geclaimd 
wordt om casemanagement 
te vergoeden, ook al is dit in 
een bepaalde regio niet 
aanwezig (ZN).

1.Er wordt een disclaimer in de inleiding opgenomen om te 
voorkomen dat de zorgverzekeraar ten onrechte wordt geclaimd om 
casemanagement te vergoeden
2. In de aanbeveling wordt opgenomen dat casemanagement vanuit 
het cliëntperspectief wenselijk is en dat het een streven is om iedere 
persoon met dementie en de mantelzorger(s) een casemanagement 
professional aan te bieden.

Positieve beoordeling is toegezegd. Officiële brief volgt.



Planning autorisatie ZSD
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Stap 1 Verwerken wijzigingen Januari 2020

Stap 2 Akkoord ja/nee werkgroepleden met 
reactietijd van 1 maand

3 t/m 28 februari 2020

Stap 3 Indienen ZSD & publieksversie bij ZINL 
met formulier toetsing ZINL

3 maart 2020

Stap 4 Feestje opname kwaliteitsregister? 21 april 2020 
(12e werkgroepbijeenkomst)

:



Planning proefimplementatie ZSD
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:

Datum Bijeenkomst Tijd Locatie

Di. 24-3-2020 1e bijeenkomst kennis/leernetwerk: kennisdossiers 9-12 uur Vilans, trainingszaal 2.0

Di. 21-4-2020 12e werkgroepbijeenkomst ZSD: bespreken stavaza 
autorisatie ZINL & proefimplementatie

14-17 uur Vilans, trainingszaal 2.0

Di. 26-5-2020 2e bijeenkomst kennis/leernetwerk: evaluatie proces & 
resultaat implementatie aanbevelingen & indicatoren

13-16 uur Vilans, zaal -1.2/-1.3

Ma. 7-9-2020 3e bijeenkomst kennis/leernetwerk: evaluatie proces & 
resultaat implementatie aanbevelingen & 
kwaliteitsindicatoren

13-16 uur Vilans, trainingszaal 2.0

Do. 19-11-2020 13e werkgroepbijeenkomst ZSD: bespreken afgeleide 
producten

14-17 uur Vilans, trainingszaal 2.0



Register Dementiezorg – stand van zaken
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- Er is inmiddels een beveiligde omgeving ingericht bij het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) met gegevens over het gebruik van zorg en ondersteuning.

- Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders. Op basis daarvan is 
in januari 2019 een eerste notitie met aanbevelingen gepubliceerd, zie hier.

- Er is een tijdelijke Stuurgroep ingesteld waarmee elke maand 
overleg plaatsvindt. Hierin zitten o.a. Alzheimer Nederland en VWS.

- In samenwerking met de stuurgroep en input van stakeholders en juristen is een 
concept versie van een governance document opgesteld met daarin de 
beoogde governance structuur. Deze wordt in 2020 verder uitgewerkt.

- De eerste thematische factsheets op basis van de gegevens uit het Register 
zullen in het eerste kwartaal van 2020 gepubliceerd worden. Dit betreft de 
onderwerpen transities rondom Wlz-zorg en ziekenhuiszorg.

- Om tot een duurzaam Register te komen is financiering na de projectperiode 
nodig. Hiertoe hebben de projectgroep en Alzheimer Nederland een eerste 
verkennend gesprek met VWS gevoerd.

https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Aanbevelingen_Register_Dementiezorg_en_ondersteuning.pdf


Regioaanpak Register Dementiezorg
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• Om de bruikbaarheid van informatie uit het Register voor dementienetwerken 
te testen en te evalueren zijn we een pilot gestart met 5 dementienetwerken.

• De netwerken krijgen in december 2019 een rapportage over dementiezorg en 
ondersteuning voor mensen met dementie die in het register zitten en in het 
verzorgingsgebied van deze netwerken woonachtig zijn. Ook krijgen zij 
informatie over het zorggebruik van de inwonende partners van deze mensen 
met dementie.

• Eind januari vindt een interactieve bijeenkomst met vertegenwoordigers van 
deze pilot netwerken plaats om gezamenlijk te bespreken hoe deze informatie 
gebruik kan worden om de dialoog op gang te brengen op de kwaliteit van zorg 
binnen de regio en welke acties uitgezet kunnen worden op basis hiervan.

• In april/mei 2020 worden de ervaringen met het gebruik van de informatie 
opgehaald gedurende 1 of meerdere focusgroep interviews en worden.

• De bevindingen worden verwerkt in een advies over de verdere ontwikkeling 
van het Register.



Regioaanpak Jonge mensen met dementie
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Regioaanpak Jonge mensen met dementie
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• Hoe kunnen we in een expertteam (van Specialist ouderengeneeskunde, 
Psycholoog, Casemanagement dementie en GGZ) casuistiek uitwisselen en 
consult functie inregelen. Hoe starten we daarmee? Zij hebben allen weinig tijd 
en tijd is kostbaar. Starten we met een bijeenkomst of met interviews? Hebben 
we het beoogde resultaat helder? Weten we wat zij belangrijk vinden in een 
dergelijk expertteam? Hoe kunnen we dit efficiënt en effectief ontwikkelen?

• Er is al wel voorwerk gedaan door de kerngroep
• Interactieve werkvormen zouden behulpzaam zijn, die zijn niet voorhanden in de 

werkgroep
• Zijn er voorbeelden

• Er is een helpdesk voor dementie bij de GGZ deze zouden we ook beschikbaar 
willen maken voor jonge mensen met dementie. We kennen het voorbeeld in 
Midden Nederland – het steunpunt- en zouden hiervan willen leren. Kijken wat 
we kunnen aanpassen voor onze regio. Hoe we mensen kunnen scholen zodat 
de vraag goed opgepakt en verwezen wordt.

• Een voorbeeld van casemanagement dementie is dat zij een gespreksgroep gestart zijn en 
het moeilijker blijkt dan gedacht om professionals met elkaar te verbinden



Regioaanpak Migranten met dementie
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•Vanuit de werkplaats voor bestuurders en middel management de wens om in eigen 
netwerk/samenwerkingsverband dementiezorg aan migranten en hun mantelzorgers te 
verbeteren.
•In vier regio's zijn 2 adviseurs op gesprek geweest om op te halen welke (beleids)opgaven 
er zijn. Deze vertonen veel overeenkomsten en zijn onder te verdelen in opgaven omtrent:

•bereiken van migranten en aansluiten op gezondheidsbehoeften
•beleid of visie
•vaardigheden van professionals en integrale samenwerking
•specifieke vraag (over opleiden mantelzorgers, of cult. specifieke
woonvormen)

•We werken dit jaar / begin volgend jaar toe naar de start van 4 adviestrajecten om met 
deze bestuurders en managers toe te werken naar oplossingen voor de opgaven.
•Er wordt teruggekoppeld aan alle betrokkenen hoe het in ieder traject verloopt om 
onderling leren te faciliteren.



Regioaanpak Ontschotte Zorg

Uitvoering experimenten in drie verschillende regio’s met begeleiding van 
adviseur om:

te komen tot een (regionale) financieringsinfrastructuur die toereikend is 
voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg en ondersteuning. Dit 
behelst domein-overstijgende financiering die adequate inzet van passende 
zorg voor een persoon met dementie mogelijk maakt en faciliteert, ongeacht 
of deze zorg gewoonlijk wordt gefinancierd uit de Wmo, Zvw of Wlz
(ambitie).

Ervaren knelpunten

• Wmo – Wlz: Bureaucratie, onnodige huisbezoeken, onvoldoende vertrouwen 
en elkaars oordeel

• Efficiënte registratie van geleverde zorg en ondersteuning middels 1 aparte 
betaaltitel casemanagement dementie

• Continuïteit in aanbieden casemanagement dementie (van niet-pluis fase tot 
nazorg)

Kennis wordt opgehaald en gedeeld via DvE en via leerbijeenkomsten (start mei 
2020)
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Regioaanpak DvE on Tour–aanpak in Lekstroom
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Advies- en implementatietrajecten
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Aantal korte vragen en advies- en 
implementatietrajecten
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Advies- en implementatietrajecten: 
doelgroep
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oude mensen met dementie jonge mensen met dementie migranten met dementie anders namelijk



Advies- en implementatietrajecten:
Duur
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3 maanden 6 maanden 9 maanden

34 trajecten zijn 
inmiddels afgerond



Advies- en implementatietrajecten: 
Uitkomsten Goal Attainment Scale
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Afgeronde trajecten (T0-T1):

vooruit achteruit gelijk



Bedankt! 

Vragen?

Voorbeeld advies- en implementatietraject



Bedankt! 

Vragen?

Voorbeeld korte vraag

“De samenwerking in {naam netwerk} loopt goed. Toch zie ik dat er steeds meer 
moeite is om het netwerk bij elkaar te houden als de functie van casemanagement 
niet meer belegd is in de keten.
Hoe zit het met de samenwerking tussen de ketenpartners, welke taak en 
doelstelling heeft het netwerk nu het casemanagement niet meer belegd is in het 
netwerk. Dit was voor velen de kern van het netwerk: coördineren van 
casemanagers. Nu dit overgegaan is naar de wijlverpleegkundige vervalt deze taak. 
Welke waarden van het netwerk blijven dan nog over? Waar zijn we dan nog wel 
voor? Hoe kun je de keten soepeler laten lopen waarbij het klantperspectief het 
uitgangspunt is?
Zij stelt deze vraag niet zozeer om zelf in haar netwerk te verbeteren maar wil 
graag weten wat de stand van zaken is in Nederland op dit punt.”



Kennisproducten
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Kennisproducten 
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Product Doelgroep Type product

Wie is wie Casemanagers/wijkvp Tool

Podcasts casemanagement dementie Casemanagers
Praktijk-
voorbeeld

Aanbevelingen voor Kopgroepen 
dementie

Algemeen Tips

Inspiratieflitsen Casemanagers/wijkvp Tools
Kennisdossiers niet-pluisfase en 
diagnose

Algemeen Algemeen

Op de website van DvE is een keur aan tools, films, blogs te vinden met kennisproducten, 
gerelateerd aan specifieke thema’s.

Recent verschenen:



Kennisproducten – uitgelicht (1)
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De infographic ‘Wie is wie 
bij dementie’ brengt het 
landschap van zorg- en 
welzijnsprofessionals rond 
een cliënt met dementie in 
beeld. Zo zie je in één 
oogopslag wie er betrokken 
zijn: de casemanager, 
psycholoog, huisarts, het 
wijkteam, de dagbesteding. 
De afbeelding geeft 
antwoord op een van de 
meest basale vragen: wie 
staan er om mij heen?



Kennisproducten – uitgelicht (2)
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https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/inspiratieflits/


Kennisproducten 
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Product Doelgroep Type product

Filmpje samenwerking POH - CM - Wkvp
- Bunschoten

Casemanagers/wijkvp Filmpje

Dementienetwerk smal of breed Ketencoordinatoren Artikel
Dementie bij migranten huisartsen Tips
Leerkring dementie voor gemeenten Gemeenten Praktijkvoorbeeld
Formulieren casemanagement Casemanagers/wijkvp Tool
Win-win in Vugt: snelle aanvraag 
dagbesteding

Casemanagers/wijkvp Praktijkvoorbeeld

Tips en tools integraal werken Algemeen Tip/tools

Tools krachtenveldanalyse dementie Ketencoordinatoren Tools
Zo wordt Alkmaar dementievriendelijk gemeenten Praktijkvoorbeeld
Een kijkje in het Odensehuis in Drachten Ketencoordinatoren Praktijkvoorbeeld

Eerder verschenen in 2019:



Kennis delen
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Kennis delen - bijeenkomsten

• Lezingen en workshops op landelijke congressen, bijvoorbeeld:
• een workshop over signaleren in de niet-pluisfase op het dementiecongres

• Stand en workshop op Dag van de wijkverpleging

• Bijeenkomsten met projectleider van ZonMw projecten

• Adviseursbijeenkomsten van DvE (waaronder Incompany training sociale 
domeinen/wettelijke kaders, Wmo, ZvW en Wlz)

• Bijeenkomst landelijk kennisnetwerk 

• Bijeenkomst voor gemeenten

• Workshop samenspel met het wijknetwerk

• Bijeenkomst over niet-pluisfase

• Workshop netwerkvorming bij jaarevent Deltaplan Dementie
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Kennis delen - volgers en abonnees
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Kennis delen - bezoeken website


