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1. Inleiding 
 
1.1 Leeswijzer Meerjarenplan  
 
Dit meerjarenplan is geschreven om onze visie en de daaruit voortvloeiende doelen en acties in de 
periode 2018-2022 vast te leggen. Voor het schrijven van het meerjarenplan is op hoofdlijnen gebruik 
gemaakt van het format van Dementiezorg Voor Elkaar.  

In hoofdstuk één wordt kort stilgestaan bij de achtergronden, structuur en werkwijzen van het 
Netwerk Dementie Haaglanden.  

In hoofdstuk twee gaan we in op de belangrijkste bewegingen die onderdeel uitmaken van de visie in 
de regio Haaglanden.  

In het derde hoofdstuk hebben we de kansen en knelpunten opgeschreven, deze zijn gebaseerd op 
het perspectief van de klant (klantreis) en informele gesprekken met mantelzorgers. Daarnaast 
hebben we een knelpuntenrapportage uitgevoerd o.b.v. ervaringen van professionals met 
dementiezorg in de regio.  

Ten slotte staan in hoofdstuk 4 de acties verwoord die het netwerk dementie Haaglanden in de 
periode 2018-2022 zal vormgeven.  

 
1.2 Netwerk dementie Haaglanden  
 
Achtergrond en ambitie 
In Nederland is een dubbele vergrijzing zichtbaar: aan de ene kant is er sprake van een langere 
levensverwachting en aan de andere kant zijn de “babyboomers” de leeftijdsgrens van 65 jaar 
gepasseerd. Deze veroudering van de bevolking leidt tot een toename van chronische ziektes en 
aandoeningen, zoals dementie. Dementie is een dynamische en complexe ziekte die niet volgens een 
vast patroon verloopt. Om de zorg voor dementiepatiënten en hun naasten te optimaliseren is het 
van belang dat voorzieningen voor dementiepatiënten in samenhang worden geboden. Dit kan door 
gebruik te maken van een dementienetwerk. In Nederland bestaan er meerdere regionale 
dementienetwerken. Eén van deze dementienetwerken is het Netwerk Dementie Haaglanden.  
 
In het Netwerk Dementie Haaglanden dragen de partijen gezamenlijk zorg voor de continuïteit en 
kwaliteit van zorg voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers. Het netwerk omvat de 
gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg en Wassenaar, een regio met ruim 630.000 
inwoners. Het doel van de samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners in het netwerk is het 
bieden van samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen met (een vermoeden van) dementie 
en hun mantelzorgers. Het Netwerk Dementie Haaglanden richt zich op: 

 Het analyseren en oplossen van problemen die zich gaandeweg voordoen  
 Het versterken van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de regio 
 Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dementiezorg  
 Kennisontwikkeling en het delen van kennis  
 Innovatie van zorg 
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Afspraken netwerkcoördinatie 
Binnen het Netwerk Dementie Haaglanden zijn afspraken gemaakt over de netwerkcoördinatie, 
projectuitvoering, en betrokkenheid van de stakeholders. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst welke in Q2 2019 onder de deelnemers van het Netwerk Dementie 
Haaglanden wordt verspreid en door hen wordt ondertekend. Binnen deze 
samenwerkingsovereenkomst is ook opgenomen welke financiële bijdrage de deelnemende partijen 
doen richting Stichting Transmurale Zorg  (verder in de tekst STZ genoemd) voor het Netwerk 
Dementie Haaglanden.  
 
Zoals eerder genoemd valt de netwerkcoördinatie onder de verantwoordelijkheid van de 
programmaleider dementie vanuit STZ. Deze netwerkcoördinatie bestaat uit 4 verschillende taken:  

 Coördineren:    
Coördineren van een eenduidige werkwijze, overzichtelijke en goed afgestemde zorg. 

 Informeren: 
Informatievoorziening voor de leden van het netwerk over regionale en landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van het netwerk.  

 Signaleren: 
Verkennen van knelpunten in het huidige en toekomstige zorglandschap op het gebied van 
het netwerk en voorstellen van verbeterplannen. Voorbereiden van een startdocument met 
input vanuit partijen binnen en buiten het netwerk. Vanuit dit startdocument volgen de 
projectvoorstellen aan de programmacommissie.  

 Faciliteren: 
Bevorderen van de kwaliteit van zorg door projecten te faciliteren die gericht zijn op 
samenhang in de zorg. Daarnaast worden scholings-/informatiebijeenkomsten georganiseerd 
ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 

 
Deze netwerkcoördinatie wordt ondersteund door de hieronder weergegeven structuur binnen STZ:  
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Verantwoording resultaten Netwerk Dementie Haaglanden 
Het bestuur van STZ is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aspecten, zoals het vaststellen van het 
meerjarenplan, jaarplan en de projecten. Binnen het bestuur is een portefeuillehouder aangewezen 
voor het netwerk dementie. De sturing van het netwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de 
programmacommissie en omvat de prioritering en monitoring van projecten en het opstellen van het 
jaarplan. Doelen en acties uit het meerjarenplan vormen de doelen en acties in het jaarplan waarop 
geëvalueerd wordt in het jaarverslag. Middels kwartaal rapportages wordt de voortgang van de 
ontwikkelingen als beschreven in het jaarplan in beeld gebracht en teruggekoppeld aan het bestuur 
en de programmacommissie.  

De acties uit het jaarplan worden uitgewerkt in start/projectdocumenten met bijbehorende financiële 
verantwoording. Het uitgangspunt is dat de uitvoering van projecten en deelprojecten wordt gedaan 
door de projectgroepen en werkgroepen. De projectgroepen werken de hoofdoplossing uit en de 
werkgroepen werken, indien nodig, de deeloplossingen uit. De projectgroepen en werkgroepen 
worden bemand door professionals uit het veld. De uitkomsten van de inspanningen van de project- 
en werkgroep worden gecoördineerd en geëvalueerd door de project- en programmaleider van het 
Netwerk Dementie Haaglanden. Deze geëvalueerde uitkomsten worden middels de eerder 
beschreven kwartaal- en jaarrapportages teruggekoppeld aan het bestuur van STZ en aan de 
programmacommissie.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* NDH = Netwerk Dementie Haaglanden 
** STZ = Stichting Transmurale Zorg  

Meerjarenplan 
NDH* 

Jaarplan 
STZ**

Project start-
document

Vastgesteld door 
bestuur STZ en 
programma 
commissie dementie 
 
Coördinatie op 
uitvoering doelen en 
acties door 
programmaleider en 
projectleider 
dementie van STZ 
 
Uitvoering van 
doelen en acties door 
project- en 
werkgroepen 

Evaluatie realisatie 
jaarplan middels 
jaarverslag 

Evaluatie realisatie 
projecten middels 
kwartaalrapportage 
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Randvoorwaarden 
Een goed functionerend dementienetwerk moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden: volledige 
vertegenwoordiging, gezamenlijke visie en gedeelde belangen, voldoende middelen en goede 
communicatie en informatieverspreiding.  
 
Volledige vertegenwoordiging 
Voor een goed functioneren van het Netwerk Dementie is het van belang dat de gehele keten wordt 
vertegenwoordigd. In bijlage 1 zijn deelnemende partijen weergegeven.  
Het organiseren van de zorg, ondersteuning en welzijn vanuit de vraag van de persoon met (een 
vermoeden van) dementie en diens mantelzorger staat centraal bij de dementiezorg in de regio. 
Hiervoor is het nodig dat de zorgverlening van verschillende instellingen op elkaar aansluit en dat er 
afspraken gemaakt zijn over overdracht en samenwerking. Daarom is het van belang dat deelnemende 
instellingen dezelfde uitgangspunten voor goede dementiezorg onderschrijven. 
 
Gezamenlijke visie en gedeelde belangen 
Daarnaast is het belangrijk dat er een gezamenlijke visie en gedeelde belangen zijn. Dit betekent dat 
professionals in staat zijn verder te kijken en te handelen dan alleen vanuit het organisatiebelang. De 
wensen van de persoon met (beginnende) dementie en zijn of haar mantelzorger staan voorop. Het 
uitwisselen van kennis en goede voorbeelden hoort hierbij. Dit doet het Netwerk Dementie 
Haaglanden via de kennisbank van STZ. 
 
Voldoende middelen 
Er zijn middelen nodig voor de netwerkcoördinatie en het faciliteren van projecten die voortvloeien 
uit jaarplannen. In 2018 draagt de preferente zorgverzekeraar bij aan de financiering van de functie 
netwerk coördinatie. In 2019 verandert deze manier van financiering. Vanaf dan zal dit via 
(geoormerkt) inkoop van de deelnemende aanbieders vloeien naar het netwerk dementie. Dit zijn 
gelden die naast de reguliere bijdrage aan STZ worden vrijgemaakt. In het bestuur van STZ wordt dit 
geagendeerd en vastgesteld. De afspraken over de bijdrage aan STZ zijn vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst welke in Q2 2019 door de deelnemende partijen wordt ondertekend.  
 
Goede communicatie en informatieverspreiding 
Ten slotte is het van belang dat de informatie over de ontwikkelingen, uitkomsten en producten van 
de inspanningen van het Netwerk Dementie Haaglanden bekend is onder belanghebbenden. Om zorg 
te dragen voor goede communicatie en informatieverspreiding met stakeholders wordt gebruik 
gemaakt van verschillende kanalen. De website van STZ (www.transmuralezorg.nl) beschikt over een 
kennisbank vol relevante producten en informatie, een agenda met relevante bijeenkomsten vanuit 
STZ en nieuwsberichten over ontwikkelingen vanuit de diverse thema’s waaronder Netwerk Dementie 
Haaglanden. De stakeholders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief vanuit STZ met daarin de laatste 
ontwikkelingen van o.a. het Netwerk Dementie Haaglanden, inclusief een agenda met relevante 
bijeenkomsten. Daarnaast wordt ook via Twitter en LinkedIn gecommuniceerd over ontwikkelingen 
op gebied van Netwerk Dementie Haaglanden. Voor de personen met dementie en hun naasten is de 
website www.geheugensteunpunt.nl beschikbaar. Op deze website is informatie beschikbaar over 
dementie, de gevolgen daarvan, en over waar welke informatie en hulp te vinden is.  
 

 
 
Klik op het logo om de website te bezoeken 
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Welke partijen zijn verenigd in het Netwerk Dementie Haaglanden? 
Het netwerk Dementie Haaglanden is een nauw samenwerkingsverband. In het netwerk zijn de 
welzijnsorganisaties, de VVT-partijen, de ziekenhuizen, de huisartsenzorg en de informele zorg 
vertegenwoordigd. STZ is de spil binnen het netwerk en werkt continu aan een werkbare 
samenwerking binnen de complexe arena van belangen. 
In de bijlage is een volledig overzicht te vinden van de partijen die deelnemen aan het Netwerk 
Dementie Haaglanden (bijlage 1).  
 
Naast genoemde partijen zijn de gemeenten uit de regio belangrijke partners in het realiseren van 
goede en toegankelijke dementiezorg. Zij werken bijvoorbeeld aan het realiseren van laagdrempelige 
ontmoetingscentra en aan het vergroten van bewustwording over dementie in de samenleving. Dit 
doen zijn o.a. door dementie vriendelijke wijken te faciliteren en middels project Haags Ontmoeten. 
De gemeente Den Haag is lid van het Deltaplan Dementie.  
 
Daarnaast wordt het perspectief van de patiënt steeds meer leidend. Een belangrijke alliantie is er 
met zowel Alzheimer Nederland als de afdeling van Alzheimer in de regio Haaglanden. Ook met 
Zorgbelang wordt samengewerkt. Het streven is om in een vroeg stadium van idee- ontwikkeling deze 
partners actief te benaderen en betrekken bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Maar ook 
innovatie en nieuwe technologie dient aan hen te worden voorgelegd.    
 
Steeds belangrijker wordt ook in het kader van de dementie vriendelijke wijk, de rol van de horeca, 
ondernemers, winkeliers, het MKB, sportverenigingen, andere verenigingen en bewonerscommissies 
etc. Het is wenselijk dat ondersteuning en zorg steeds dichter bij de individu te organiseren met 
partijen die daadwerkelijk dichtbij de einddoelgroep staan.  
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2. Visie Netwerk Dementie Haaglanden 
Het Netwerk Dementie Haaglanden richt zich op professionals uit organisaties die zorg en 
ondersteuning bieden aan mensen met (een vermoeden van) dementie en diens mantelzorger(s). STZ 
coördineert het netwerk dementie voor de regio Haaglanden. 
 
De visie van Netwerk Dementie Haaglanden is het bieden van goede en toegankelijke dementiezorg, 
zonder merkbare schotten, zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de 
behoefte van de patiënt en de mantelzorger(s), waarbij de patiënt zo veel mogelijk de regie heeft.  
Binnen deze visie is een belangrijk uitgangspunt meer focus op de mens met dementie en minder op 
de patiënt met dementie. 
De volgende bewegingen staan centraal in de visie van het Netwerk Dementie Haaglanden: 
 

1. Patiënt in the lead: patiënten beslissen mee over het zorgproces en hebben zicht op hun 
gegevens. Patiënt en mantelzorger(s) zijn hierbij “in the lead”. Het doel is om aan te sluiten 
op de behoeften van de patiënt en over- of onderbehandeling te voorkomen. De patiënt en 
mantelzorger(s) vormen in het gesprek met de professional gelijkwaardige gesprekspartners 
en besluiten samen met de professional over gewenste en benodigde steun en zorg. 
 

2. Van 2e lijnszorg naar netwerkzorg: ondersteuning en zorg rondom de patiënt en mantelzorger 
organiseren, samenwerking vanuit de 1e lijn. Het doel is om dementiepatiënten langer thuis 
te laten wonen. Het Netwerk Dementie Haaglanden vindt dat in de dementiezorg de persoon 
met dementie en diens naasten zich geholpen dient te voelen door de inzet vanuit het 
netwerk zodanig dat zij (met behulp van het eigen netwerk) zoveel mogelijk zelf kunnen 
(blijven) doen en thuis kunnen blijven wonen op de wijze waarop zij dat zelf willen.  
 

3. Aandacht voor positieve gezondheid: Het Netwerk Dementie Haaglanden vindt het van 
belang dat er naar de mens met dementie als geheel wordt gekeken. De focus wordt verlegd 
van ziekte en beperking naar positieve gezondheid. Dit betekent dat er ook aandacht is  voor 
b.v. zingeving, het sociaal netwerk en beweging. Het doel is om aan te sluiten op de behoeften 
van de patiënt met dementie en diens mantelzorger(s). Zij maken deel uit van de samenleving, 
en kunnen nog jaren deelnemen aan de maatschappij, ondanks de diagnose dementie. 
Aandacht voor beweging vanuit de samenleving, anders naar mensen met dementie kijken.  
 

4. Van acute- of crisiszorg naar preventie en vroegsignalering: Signalering van dementie dient 
in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden. Het is van belang om dementiepatiënten 
eerder in beeld te krijgen, tijdig te anticiperen en te ondersteunen, zodat de patiënten minder 
snel zwaardere zorg nodig hebben. Voorkomen dient te worden dat er crisissituaties ontstaan, 
dat mantelzorgers overbelast raken en dat het anticiperen op een volgende fase niet meer 
mogelijk is. 
 

5. Samenhangende zorg, goede overgang tussen fasen van dementiezorg. Het doel van de 
samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners in het netwerk is dan ook het bieden van 
samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen met (beginnende) dementie en hun 
mantelzorgers. Goede overgang en overdracht in de 4 fasen van dementie staat centraal, het 
betreft de overgang tussen de volgende fasen: de niet–pluisfase, fase van diagnose, fase zorg 
thuis en verhuizing naar intramurale zorg. Elke fase vraagt iets anders en overgang van ene 
naar andere fase dient goed te verlopen. 
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6. Van versnippering van informatie in de keten naar integrale informatie: Om te komen tot 

goede dementiezorg is een volledige en tijdige informatieoverdracht van belang tussen 
hulpverleners. Preventieve, medische, verpleegkundige, medicatie en paramedische 
overdracht zijn compleet en beschikbaar op het juiste moment op de juiste plek. Het doel is 
het voorkomen van fouten rondom overdracht, het voorkomen van dubbele diagnostiek en 
het verlagen van de zorgkosten.  
 

7. Van een tekort aan personeel in zorg en ondersteuning naar voldoende personeel in zorg en 
ondersteuning: het streven is dat er geen wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement 
dementie en bedden in verpleeghuizen bestaat.  
In de gehele keten dient een goede begeleiding van de persoon met dementie gewaarborgd 
te worden. Daarbij is van belang dat ter aanvulling op professionele hulp er wordt gekeken 
naar kansen en mogelijkheden binnen de informele zorg. 
 

8. De casemanager functioneert onafhankelijk en in het belang van de persoon met dementie 
en zijn/haar naasten en niet vanuit organisatiebelang. Daarin kan het zijn dat een 
casemanager vanuit organisatie A zorg, welzijn en hulpverlening organiseert bij organisatie B, 
C etc.  

 
9. Dementiezorg is generalistisch waar het kan en specialistisch waar het moet. De 

generalistische zorg wordt veelal verleent door zorgprofessionals binnen wijkzorgteams of 
welzijnsorganisaties. De specialistische zorg voor mensen met dementie wordt verleend door 
een HBO-opgeleide casemanager dementie.  
 

10. De mantelzorger speelt een cruciale rol in goede zorg en hulpverlening op het juiste moment, 
op de juiste plaats voor de persoon met (een vermoeden van) dementie. Deze sleutelpersoon 
in goede dementiezorg en -hulpverlening moet daarom goed toegerust worden om deze 
cruciale rol langdurig in te kunnen vullen. 
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3. Huidige situatie  
 
3.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen 
 
Het Netwerk Dementie Haaglanden is goed op de hoogte van de landelijke en regionale 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen helpen bij het vormgeven van de lokale kaders. Regio 
Haaglanden haalt niet alleen kennis op maar doet vaak ook mee aan allerlei pilots die landelijk worden 
geïnitieerd.   
 
Onderstaande tabel toont een beknopte toelichting van de huidige betrokkenheid. 

Landelijke 
ontwikkeling 

Gevolg voor het Netwerk Dementie Haaglanden 

Actieplan 
casemanagement 
dementie 
 

Er is onduidelijkheid over de aanwezigheid en grootte van de wachtlijsten voor mensen die begeleiding 
door een casemanager vragen. Instellingen hanteren ieder een eigen aanmeldlijst voor aanvragen voor 
casemanagement dementie en het is niet bekend hoeveel mensen zich bij meerdere instellingen 
aangemeld hebben. Per 1 april is het Centraal Aanmeldpunt voor aanvragen casemanagement dementie  
Haaglanden opgeheven. Op 1 april 2017 stonden 132 personen op deze lijst. 
Inmiddels is de NZA  bezig met een concept regeling Wachttijden en –lijsten voor casemanagement met 
de bedoeling landelijke registratie van wachttijden per 1 juli 2018 te registreren.  
STZ participeert in de regiogesprekken in juni 2018.  

Casemanagementmodellen  
 

Casemanagement dementie wordt uitgevoerd door ruim 60 gedreven casemanagers, in dienst bij 11 
verschillende instellingen). Casemanagers zijn HBO opgeleid in verpleegkunde of maatschappelijk werk, 
SPH of SPV en hebben een aanvullende opleiding casemanagement dementie gevolgd. Beleid van de 
zorgverzekeraars t.a.v. vooropleiding maatschappelijk werk SPH of SPV is nog onduidelijk. In de regio 
werkt een aantal casemanagers met sociale werkachtergrond. Wel is duidelijk dat casemanager HBO 
opgeleid moet zijn en niet alle casemanagers zijn dit nu. 

Samen op weg  
  

Netwerk Dementie Haaglanden doet mee met de Netwerk indicatoren dementie, maar (nog) niet met 
de uitkomstindicatoren dementie. In december 2017 is de Netwerkreviewscan van CZ afgenomen. Hierin 
is aandacht besteed aan de structuur, spelregels en financiering.  

Expertisegebied 
dementieverpleegkundige 
 

In regio Haaglanden zijn tenminste 10 casemanagers met een achtergrond social work. 

Dementie Netwerk 
Nederland 
 

Het Netwerk Dementie Haaglanden heeft zich in 2017 aangemeld bij de stichting Dementie Netwerk 
Nederland (DNN). Leden van DNN zijn automatisch lid van Deltaplan Dementie. 

Onderzoek via Memorabel 
 

In regio Haaglanden is onder Memorabel het project Code Z uitgevoerd (samenwerking tussen 
ziekenhuis en eerstelijns rondom ongeplande opname van mensen met dementie).  
Het Netwerk Dementie Haaglanden heeft 2 aanvragen vanuit het netwerk dementie ingediend bij 
Memorabel fase twee. STZ is penvoeder.  

Praktijkprogramma 
Dementiezorg voor elkaar 
 

Het Netwerk Dementie Haaglanden heeft gebruik gemaakt van Dementiezorg voor Elkaar (DvE) om voor 
het project dementie en migranten  informatie te vragen over expertise  op dit onderwerp elders in het 
land. 
Eveneens ondersteuning bij knelpuntenrapportage en sparringpartner bij opstellen meerjarenplan. 

Samen Dementievriendelijk 
 

De gemeente Den Haag heeft zich aangesloten bij Deltaplan Dementie en werkt samen met het Netwerk 
Dementie Haaglanden aan Haags Ontmoeten: opvang en ondersteuning voor kwetsbare ouderen en 
mensen met dementie, en hun mantelzorgers, met als doel te komen tot goed georganiseerde  
dementievriendelijke wijken/stadsdelen.  

Zorgstandaard Dementie 
  

Zie regionale ontwikkeling 

Dementiemonitor 
mantelzorg 
  

2 jaarlijks doet het Netwerk Dementie Haaglanden mee aan deze monitor en door voldoende deelname 
te organiseren krijgt het netwerk uitslagen op regionaal niveau. Aan de hand van de terugkoppeling 
bespreekt de programma commissie (voorheen stuurgroep) dan welke verbeterprojecten wenselijk zijn. 
 

Landelijke onderzoeken 
 

Vanuit Vilans worden er jaarlijks twee onderzoeken gedaan naar indicatoren die van invloed zijn op 
dementiezorg. De Uitkomstindicatoren Dementie en  Netwerkindicatoren Dementie. De 
Netwerkindicatoren dementie worden in de regio Haaglanden ingevuld en de uitkomsten besproken in 
de programmacommissie met als doel verbeterprojecten te starten. De uitkomstindicatoren zijn nog 
niet ingevoerd in de regio. 2 jaar geleden bleek hier niet genoeg draagvlak voor te zijn. 
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Regionale ontwikkeling Invloed op het netwerk 
Populatie In onderstaande tabel zijn de verwachte regionale ontwikkelingen m.b.t. het aantal mensen 

met dementie in de regio Haaglanden te zien.   
Stad 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
DH 7100 7200 8100 9700 11.000 13.000 
LV 1600 1800 1900 2200 2500 2700 
Rijsw 1200 1200 1300 1600 1900 2100 
Wasnr 690 740 870 1000 1200 1300 

 

Gemeenten 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO (algemene voorzieningen 
zoals Servicepunten XL, centra voor Haags Ontmoeten, cliëntondersteuning, 
ouderenconsulenten, dagbesteding, ambulante zorg, begeleiding, aanpassingen in de woning 
etc).  
De gemeente Den Haag is o.a.: 
- lid van het Deltaplan Dementie 
- opdrachtgever van het project Haags Ontmoeten 
- opdrachtgeven van Dement Talent  
- betrokken bij Memorabel aanvragen  
Nieuw college is richtinggevend voor beleid, o.a. het inzetten op dementievriendelijke wijken 
en het handhaven van goede thuiszorg als onderdeel van seniorvriendelijke stad. Door 
wijkgericht werken op een slimme manier algemene voorzieningen en duurdere 
maatwerkvoorzieningen, formele en informele zorg met elkaar te verbinden, zorgen voor zo 
licht mogelijke passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft. 

Personeelstekorten 
 

Hoe verlopen de personeelsontwikkelingen in uw regio? 
De landelijke trend is dat als er niet meer instroom zal zijn er rond 2022 een tekort aan 
verpleegkundigen zal zijn van zo’n 10%1. 

Zorgprogramma 
 

Het zorgprogramma dementie is sinds 2008 vastgesteld in een basisdocument voor het 
Netwerk Dementie Haaglanden, dit is in 2013 en 2016 herijkt. Omdat er in 2017 ingrijpende 
wijzigingen in het Netwerk zijn geweest, is inmiddels een nieuwe versie nodig. 

Verzekeraar 
 

Het Netwerk Dementie Haaglanden is regelmatig in gesprek met het de preferente 
Zorgverzekeraar CZ. CZ heeft als visie de waardegedreven zorg met als uitgangspunten 
patiëntgerichtheid en uitkomstmetingen. Het Netwerk Dementie Haaglanden onderschrijft de 
patiëntgerichtheid. De uitkomstmetingen worden nu (nog) niet in onze regio uitgevoerd. 

Financiering netwerk 
 

Zorgverzekeraars financieren het netwerk tot nu toe separaat. Vanaf 2019 wordt de weg van 
de zorginkoop gekozen.   
Dit zal (geoormerkt) via de inkoop van de deelnemende aanbieders vloeien naar het netwerk 
dementie Haaglanden.  

Netwerkontwikkelingen 
 

In regio Haaglanden zijn nog geen netwerken kwetsbare ouderen/ geriatrische netwerken. 
Wel is er een discussie over aansluiting kwetsbare ouderen en netwerk dementie (binnen 
gemeente Den Haag opvang voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie) 

 
  

                                                             
1 Bron: NIVEL 2016 FZO onderzoek Ramingsrapport 
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3.2 Kansen en knelpunten  
In de vorige paragraaf zijn we ingegaan op landelijke kansen, knelpunten en acties waarbij de rol van 
regio Haaglanden is uitgelicht. Hierna worden de ontwikkelingen in de eigen regio toegespitst op de 
knelpunten die spelen en kansen die er voor de regio liggen. 

Er zijn verschillende stappen gezet om tot deze oplossingen te komen.  

1. Klantreis opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt 
2. Knelpuntenrapportage opgesteld met Dementiezorg voor Elkaar 
3. Werkconferentie met 80 deelnemers om de knelpunten te prioriteren en voor de belangrijkste 

knelpunten grondoorzaken en oplossingen te vinden. 

Hieronder worden de stappen nog nader toegelicht. 

Klantreis 
Om de knelpunten en kansen in de regio goed weer te geven is er een klantreis opgesteld. De fasen 
die deze mensen doorlopen met hun naasten wordt ook aangeduid als de klantreis.  De volledige 
inventarisatie is in bijlage 3 terug te vinden. 
De klantreis is opgesteld aan de hand van een inventarisatie met professionals die veel met de 
doelgroep werken. Zij hebben zicht op de wensen en behoefte van mensen met dementie en er is per 
fase gekeken wat nodig is.  
 
Wat levert de Klantreis aan informatie op: 

Niet pluis fase Fase van angst, verdriet en onzekerheid, niet weten wat er aan de hand is maar wel dat er wat aan de hand is. 
Conclusie: mensen denken nog niet aan dementie of willen dat niet weten: informatie over ziekte (nog) niet 
nuttig, info nodig over hoe patiënt en mantelzorger verder geholpen kunnen worden 

Diagnostiek  Fase van verwarring, vrees voor diagnose/ opluchting soms dat er duidelijkheid is, zorgen om wat er komen 
gaat. 
Conclusie: behoefte aan duidelijkheid door diagnose is wisselend, behoefte aan informatie over de 
diagnosefase, wat is er mogelijk aan diagnostiek en wat zijn de consequenties van een diagnose dementie. 

Thuis met dementie Fase van onzekerheid: depressief, eenzaam, wat kan ik nog wel en hoe gaat het verder? Voor mantelzorger: 
hoe kan ik het beste helpen, hoe kan ik nog eigen activiteiten houden, omgaan met verlies. 
Conclusie: Goede en goed vindbare informatie nodig. Een vast aanspreekpunt die coördineert, 
indicatiestelling: snel te regelen voor opvang indien nodig (korte procedures). Behoefte aan opvang in 
groepsactiviteiten met divers aanbod voor activiteiten op maat. En individuele activiteiten die voor de persoon 
met dementie betekenisvol zijn (persoonsgerichte zorg en ondersteuning). Dit kan ook ondersteuning zijn bij 
het deel kunnen blijven nemen aan de eigen vertrouwde kaartclub.  
De samenwerking en co-creatie tussen samenleving en zorg en welzijnspartners, om dichtbij huis mensen te 
ondersteunen wordt steeds belangrijker. Goede samenwerking en overdracht tussen de verschillende 
professionals (die netwerken hebben en kunnen inzetten voor de cliënt) nodig. 

Zorg uit huis Fase van onzekerheid, rouw, schuldgevoel bij naasten: wordt er goed gezorgd voor mijn naaste, mantelzorger 
die weer nieuw ritme moet vinden, verlies. Conclusie: Goede overdracht van belang zodat mensen in de 
instelling de persoon met dementie en zijn geschiedenis kennen. Begeleiding door casemanager tot definitieve 
plaatsing. Warme overdracht: casemanager aanwezig bij 1e MDO 
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Knelpuntenrapportage 
Vervolgens heeft regio Haaglanden een knelpuntenanalyse d.d. maart 2018 uitgevoerd met 
ondersteuning van het programmabureau Dementie Voor Elkaar. De knelpuntenrapportage levert een 
divers geheel aan aandachtspunten op, om het netwerk rond de cliënt en de naasten te verbeteren 
Dit document is gebaseerd op diverse informatiebronnen: interviews met professionals, netwerk 
review scan van november 2017, ervaringen van mantelzorgers (Regionaal rapport Dementiemonitor 
Mantelzorg 2016), en de enquête die door een aantal van de deelnemers aan de werkconferentie 
dementie april 2018 is ingevuld.  

Centraal in deze analyse staat de persoon met dementie en zijn of haar naasten, vanaf de eerste 
verschijnselen en vermoedens tot aan de verhuizing naar een passende woonplek als thuis wonen niet 
meer mogelijk is.  

In de tabel hieronder gaan we in op een aantal knelpunten die zijn geprioriteerd door de deelnemers 
van onze werkconferentie dementie.  De volledige analyse is terug te vinden in de bijlage 4.  

Niet pluis fase Vroegtijdige screening. Screening van kwetsbare ouderen thuis gebeurt nog weinig. Actieve opsporing door 
huisartsen e.a. is nodig want ouderen trekken zich terug, beseffen zelf niet dat ze aan het afglijden zijn en 
komen daardoor niet of veel te laat in beeld bij hulpverleners of de huisartsen.  
Wachtlijst casemanagement. Er is regelmatig sprake van een wachtlijst of wachttijd. Mensen met de diagnose 
lijken voorrang te krijgen op mensen in deze fase. Ook het feit dat er geen specifieke behoefte bestaat aan zorg 
maakt dat het proactief inschakelen van een casemanager via de thuiszorg onvoldoende plaatsvindt. 
Kennis over voorliggende voorzieningen, voor hulpverleners. Zoals ontmoetingscentra. Diverse professionals 
geven aan dat het moeilijk is om te weten / overzicht te hebben op de mogelijkheden voor hulpverlening en 
andere voorliggende voorzieningen.  

Diagnosefase Wie doet wat waar? Overzicht van welke voorzieningen er zijn.  
Behoefte aan afstemming / werkafspraken tussen diverse betrokkenen. (betreft iedere fase) 

Thuis met dementie Begeleiding vanuit de behoefte van de cliënt. Vroegtijdig, met aandacht voor interesses cliënt, weekstructuur, 
technologie.  
Overzicht inzet casemanagement 
Erkenning van de positie en opleidingseisen van de casemanager als regisseur 

Zorg uit huis Geen warme overdracht mogelijk bij crisis. Komt steeds meer voor. Door het zo lang thuis wonen als 
uitgangspunt te nemen is de crisis des te groter, evenals de frustratie en weerstand rond ‘’opname in het 
verpleeghuis’’.  

 
Werkconferentie dementie 11 april 2018 
Op 11 april 2018 heeft STZ een werkconferentie dementie georganiseer. Onderliggend aan deze 
werkconferentie was de Netwerk Review Scan, uitgevoerd door Opera. Het doel van de 
werkconferentie was om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen die er in de komende 
jaren voor het Netwerk Dementie Haaglanden liggen. Uitgangspunt van gesprek was de klantreis, die 
werd toegelicht door Alzheimer Nederland en door een mantelzorger van iemand met dementie. De 
deelnemers werden vervolgens in werkgroepen verdeeld, die elk een fases in de dementiezorg 
hebben uitgewerkt. Voor de belangrijkste knelpunten zijn de (grond)oorzaken op een rij gezet. 
Vervolgens zijn er oplossingen en acties bedacht om in de toekomst te realiseren.  
De diversiteit van de deelnemers heeft geleid tot een uitwerking waarin verschillende perspectieven 
elkaar uitstekend konden aanvullen. Er waren casemanagers dementie, vertegenwoordigers van de 
gemeentes, Wmo - consulenten, ouderenconsulenten , wijk– en praktijkverpleegkundigen, 
beleidsadviseurs, specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werkers, 
transferverpleegkundige, huisarts, mantelzorgers en de zorgverzekeraar.  
In bijlage 4 vindt u een factsheet als verslag van de Werkconferentie 
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Aanvullend gesignaleerd knelpunt: 
Daarnaast wordt gesignaleerd dat de deelnemende partijen niet eenduidig communiceren danwel 
informatie overdragen op eenduidige wijze. Er worden momenteel diverse systemen in de regio 
Haaglanden gebruikt om cliëntdossiers op te bouwen en informatie over te dragen. Twee van deze 
systemen zijn POINT en KIS. Niet alle partijen gebruiken deze systemen. 
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4. Aanpak 2018-2022 
 
4.1 Programma inhoud  
 
We zijn begonnen in dit meerjarenplan met het verwoorden van de visie en de belangrijkste landelijke 
en regionale ontwikkelingen voor goede en toegankelijke dementiezorg in de regio. In dit hoofdstuk 
beschrijven we de concrete acties die er voor de regio liggen om uit te werken in projecten in de 
komende jaren.  
 
Om te komen tot concrete acties hebben we de kansen en knelpunten uit hoofdstuk 3.2 langs een 
meetlat gelegd. Deze meetlat is opgebouwd uit:  
a. de visie inclusief bijbehorende bewegingen (zie hoofdstuk 2) 
b. de landelijke- en regionale ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3.1) 
c. de prioritering en uitwerking van kansen en knelpunten door leden (waaronder mantelzorgers en 
patiëntenverenigingen) van het Netwerk Dementie Haaglanden (via de werkconferentie van 11 april 
2018). 
 
In dit hoofdstuk staan de doelen (met de patiënt als vertrekpunt) en acties/projecten voor de 
komende jaren beschreven. De doelen en acties worden per fase weergeven: de niet pluis fase, 
diagnose fase, zorg thuis fase, en verhuizing naar verpleeghuiszorg fase.  

 
Hieronder herhalen we beknopt de eerder genoemde bewegingen die centraal staan in de visie van 
het Netwerk Dementie Haaglanden: 
 

1. Patiënt in the lead 
2. Van 2e lijnszorg naar netwerkzorg 
3. Aandacht voor positieve gezondheid 
4. Van acute / crisiszorg en ondersteuning naar preventie en vroegsignalering 
5. Samenhangende zorg, goede overgang tussen fasen van dementiezorg 
6. Van versnippering van informatie in de keten naar integrale informatie 
7. Van een tekort aan personeel in zorg en ondersteuning naar voldoende personeel in zorg 

(wachttijden elimineren) 
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Niet pluis fase 

Beweging  Doel / Actie  
Integrale informatie i.p.v. 
versnippering van 
informatie 

Doel: Toegankelijke informatie voor de professional. De persoon met dementie weet waar hij/ zij moet 
zijn en heeft hierdoor sneller goede zorg.  
Actie: Het creëren van overzicht, door de inzet van casemanagement inzichtelijk te maken. Hierdoor 
komt er een overzicht van de wachtlijsten voor casemanagement binnen de regio Haaglanden, wat kan 
zorgen voor betere en snellere toegang tot zorg en overdracht. Dit actiepunt geldt ook voor de 
diagnose fase en de zorg thuis fase. Jaarlijks wordt deze inventarisatie door NZA i.s.m. Vektis gedaan. 
Op basis van de uitkomsten uit de NZA worden waar nodig passende doelen en acties ingezet.  

Van 2e lijnszorg naar 
netwerkzorg 

Doel:  Optimale en op maat ondersteuning voor de mantelzorgers. Mantelzorgers voelen zich 
ondersteund. 
Actie: Mantelzorgers worden ontlast en geïnformeerd. Zij ontvangen informatie over de ziekte 
dementie en  het verloop ervan. Mantelzorgers van mensen met dementie worden betrokken bij het 
ondersteuningsplan en aangehaakt bij de uitvoering daarvan. Zij staan binnen de informele zorg aan 
het begin van de keten en vervullen een onmisbare rol. Samenspel verbeteren tussen professionals, 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers.  

Van de 2elijn naar een 
netwerkzorg  

Doel: De persoon met dementie krijgt via professionals toegang tot het  juiste en volledige aanbod 
dichtbij zijn/haar thuisomgeving 
Actie: Er is behoefte bij professionals aan een sociale kaart. Stimuleren van een centraal 
aanspreekpunt binnen de wijk die de sociale kaart op het vlak van dementiezorg overheerst. 
Bijvoorbeeld in de rol van inzet casemanagement in de ‘niet- pluis’ fase gecombineerd met kennis van 
wijkcentra, ouderenconsulenten en wijkverpleegkundige. Dit actiepunt geldt ook voor de diagnose 
fase en de zorg thuis fase. 

Preventie en vroeg 
signalering  

Doel: De persoon met dementie is eerder in beeld, eerder geholpen en ervaart minder crisis en houdt 
daardoor meer regie 
Actie: Het organiseren van deskundigheidsbevordering over de ziekte dementie voor diverse 
disciplines: casemanagers, vrijwilligers, ouderenconsulenten, welzijn, gemeenten, WMO consulenten, 
servicepunten. Hierdoor zullen deze disciplines beter in staat zijn patiënten in de niet-pluis-fase toe te 
leiden naar diagnose en begeleiden naar ondersteuning.  
In het kader van dementievriendelijk samenleving betrekken is het van belang om de minder 
vanzelfsprekende partners zoals winkeliers, MKB, verenigingen etc. te betrekken en een 
bewustwordingscampagne voor alle inwoners te organiseren.  

Preventie en vroeg 
signalering  

Doel: De persoon met beginnende dementie ervaart betere preventie en vroeg signalering  
Actie: bestaande GPO’s uitbreiden.   
Het gebruik van nadrukkelijk bestaande structuren: gestructureerde periodieke overleggen (GPO’s) en 
het maken van een businesscase voor GPO’s. Hieraan zal worden gekeken wat het doel is van GPO’s, 
wat GPO’s opleveren, wat de obstakels van GPO’s zijn etc. Dit actie punt geldt ook voor de zorg thuis 
fase.  

Preventie en vroeg 
signalering.  

Doel: De persoon met dementie ervaart uniformiteit in de ondersteuning in de regio. 
Actie: Het ontwikkelen van een eenduidige manier van werken voor casemanagers om de 
samenwerking op wijkniveau ter versterken. Regio breed afspraken maken wanneer een casemanager 
wordt ingezet, aan welke opleidingseisen de casemanager moet voldoen en wanneer er een beroep 
wordt gedaan op een andere professional of de informele zorg. Dit zal meer duidelijk verschaffen voor 
verwijzers en wijze van toeleiding: de professionals, mantelzorgers en de patiënt.  

Positieve gezondheid Doel:  De persoon met dementie is echt onderdeel van de  samenleving 
Actie: Het imago over de ziekte dementie verbeteren door bewustwording in de samenleving te 
verbeteren. Niet denken in beperkingen, maar uitgaan van  wensen en mogelijkheden van iemand met 
dementie. 
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Diagnose fase  

Beweging  Doel / Actie  
Integrale informatie i.p.v. 
versnippering van 
informatie 

Doel: Meer overzicht voor zorgprofessional en de persoon met dementie 
Actie: Het ontwikkelen, actualiseren en adviseren bij implementatie van werkafspraken voor o.a. 
diagnostiek (bijvoorbeeld het stroomschema diagnose aanpassen en updaten). Dit helpt de 
professionals om afspraken na te komen en de weg te vinden. Gebruiksvriendelijkheid verhogen.  
Vervolgactie: werkafspraken aansprekend formuleren en actief verspreiden richting de keten.  

Patiënt in de lead Doel: Inbreng van de persoon met dementie vergroten   
Actie: Evaluatie inbouwen met behulp van de CZ uitkomstmaten. Hieruit zal blijken hoe de patiënten 
de diagnose fase hebben ervaren.  

Van een tekort aan 
personeel in zorg en 
ondersteuning naar 
voldoende personeel in 
zorg 

Doel: Goede/deskundige zorg en ondersteuning van de persoon met dementie 
Actie: Advies geven/ standpunt innemen over het feit dat de functie casemanager als regisseur moet 
worden behouden. Casemanagement dementie blijft de norm, andere inzet zoals wijkverpleging, 
WMO casemanagers etc. zijn uitzondering. 

 
Zorg thuis fase 

Beweging  Doel / Actie  
Positieve gezondheid/ 
Preventie en vroeg 
signalering 

Doel: Meer begrip voor de persoon met dementie en de mantelzorger(s) 
Actie: De persoon met dementie en de mantelzorger(s) centraal stellen: kennis en ervaring  over 
gedrag van de persoon met dementie vergroten en kennis breder delen en gebruiken onder 
professionals en de samenleving. De persoon met dementie en naasten betrekken bij het verzamelen 
en verspreiden van kennis.  

Van een tekort aan 
personeel in zorg en 
ondersteuning naar 
voldoende personeel in 
zorg 

Doel: Zorg en ondersteuning van de persoon met dementie door goed opgeleid personeel 
Actie: Standpunt innemen over de wens van beroepsgroep HBO-V met specialisatie casemanagement 
als eis voor werving casemanagement. Moet deze eis worden losgelaten? HBO-V/maatschappelijk 
werk/SPH zou ook kunnen worden ingezet. 

Preventie en vroeg 
signalering 

Doel: Voorkomen van crisis voor de persoon met dementie 
Actie: Meer preventie door inzet van de casemanagers in een vroeg stadium: inzet meer aan de 
voorkant waardoor crisis (mogelijk) voorkomen kan worden. Meer tijd inbouwen voor een goede 
overdracht. 

Van een tekort aan 
personeel in zorg en 
ondersteuning naar 
voldoende personeel in 
zorg 

Doel: Voldoende casemanagers die zorg en ondersteuning aan de persoon met dementie kunnen 
bieden  
Actie: Aanwas van (nieuwe) casemanagers versterken, door het imago te verbeteren (gezamenlijke 
campagne, eenduidige opleidingseis, samenwerking met scholen en het verbeteren van een actieplan 
voor de sector.) 

 
Verhuizing naar verpleegzorg fase 

Doel Actie 
Samenhangende zorg Doel: Betere indicatiestelling van de persoon met dementie 

Actie: Scholing over de indicatiestelling van de WLZ, analoog aan de scholing die door zorgkantoren & STZ 
aan huisartsen wordt aangeboden. Inventariseren of deze scholing ook voor andere beroepsgroepen 
gewenst is. De scholing bestaat, maar moet op maat gemaakt worden voor de regio Haaglanden en 
aangeboden worden aan de zorgprofessionals.  

Samenhangende zorg Doel: Personen met dementie kunnen langer thuis wonen en de behoefte aan dagbesteding stijgt. Daarbij 
zorgen dat patiënten beter kunnen wennen aan de intramurale zorg /verpleegfase. 
Actie: Stimuleren (van variatie in) van meer dagopvangplekken. Hierbij te onderscheiden: 
dagbestedingsplekken met indicatie en preventieve algemene voorzieningen zonder indicatie. Variatie 
bijvoorbeeld door cultuur sensitieve ontmoetingscentra of centra voor jonge mensen met dementie. 
Ondersteunen van ontmoetingscentra in de gemeente.  

Van 2e lijnszorg naar een 
netwerkzorg 

Doel: Voorkomen van crisis voor de persoon met dementie en diens omgeving tijdens de opname. Patiënt 
heeft ervaring met intramurale voorzieningen. 
Actie: ‘Omschalen’ en uitbreiden van goed toegeruste voorzieningen in de buurt, zoals respijtvoorzieningen. 
Respijt is echt toegerust op de wens van de cliënt.  

Patiënt in the lead Doel: Regie bij de persoon met dementie, die zelf kan kiezen hoe lang hij thuis blijft wonen 
Actie: Standpunt innemen over het wijzen van de gemeente naar WLZ als voorliggende voorziening voor 
langdurig zieke mensen zoals mensen met dementie. Uitzoeken in welke gevallen dit mag (wettelijk) en 
duidelijk communiceren dat de patiënt en mantelzorger zelf de keuze maken wanneer thuis wonen niet 
meer verantwoord is. 
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Conclusie op hoofdlijnen 
Uit bovenstaande acties kan worden opgemaakt dat er veel inspanning wordt gevraagd op met name 
de signaleringsfase en de zorg thuis fase. Wat er uitspringt is de noodzaak van de rol van de 
casemanager als regisseur in bijna elke fase. Het samenspel informele (samenleving, zorgvrijwilligers, 
buddy’s, mantelzorgers)  en formele zorg (ouderenconsulent, WMO consulent, wijkverpleging, 
casemanager) wordt steeds belangrijker. Welke combinaties zijn mogelijk in welke 
ondersteuningsfase. Daarnaast is het voorkomen van crisis een belangrijk aandachtspunt. Er is veel 
behoefte aan informatie/een sociale kaart en behoefte aan scholing en deskundigheidsbevordering.  
 
Focus op vroeg signalering. 
De rode draad is het belang van vroegtijdigheid: vroegtijdig screenen en signaleren, vroegtijdig 
beschikken over de juiste informatie, vroegtijdig de diagnose stellen zodat iedereen weet wat er aan 
de hand is en daarmee verder kan, vroegtijdig hulp accepteren als mantelzorger, vroegtijdig de juiste 
indicaties aanvragen, vroegtijdig de juiste professional inschakelen, vroegtijdig doorverwijzen, 
vroegtijdig communiceren, etc. Dit alles is van groot belang voor de patiënt om regie te kunnen 
houden en crisis te voorkomen. 
 
Goede informatievoorziening 
De analyse van de knelpunten laat verder zien dat het voor mensen met dementie en hun naasten 
geen eenvoudige reis is. De klantreis is voor henzelf en voor professionals een zoektocht waarbij 
idealiter op het juiste moment de juiste reisgids beschikbaar is, met de juiste informatie over de 
betreffende fase en de bijbehorende mogelijkheden en professionals.  
Een complicerende factor bij dementie is dat mensen vaak zelf niet actief op zoek gaan naar informatie 
en ondersteuning. Dat maakt een anticiperende rol van de omgeving des te belangrijker. In iedere fase 
moet de omgeving aan een aantal voorwaarden voldoen om passende en goede steun te bieden. Dat 
is een continue uitdaging, onder meer vanwege het grote aantal organisaties en hulpverleners die iets 
kunnen betekenen, de diverse schotten in de financiering van welzijn en zorg en het gegeven dat 
iedere situatie maatwerk vraagt.  
 
Bewustwording en positieve beeldvorming 
Op de werkconferentie kwam naar voren dat er meer aandacht mag zijn voor bewustwording en 
positieve beeldvorming van de ziekte dementie. In het document Samendementievriendelijk wordt 
vanuit het klantperspectief benadrukt dat er gewerkt dient te worden aan het verkleinen van een 
negatieve beeldvorming. Mensen met dementie moeten een plaats krijgen in de samenleving en niet 
verdwijnen achter hun aandoening. De maatschappelijke beeldvorming dient bewust te worden 
beïnvloed.  
 
Belangrijke proces/ vervolgstappen 
Regio Haaglanden is een regio met veel spelers in een complexe setting. Het daadwerkelijk overgaan 
tot de acties vraagt om een zorgvuldige voorbereidingsfase op proces en inhoud. Met het netwerk 
naar een volgende fase wordt daarbij een belangrijke stap in het proces. 
De nieuwe infrastructuur met programmacommissie en werkgroepen helpt daarbij. De gedeelde visie 
en het ondersteunen en uitwerken van de gekozen acties zal intern binnen de verschillende 
samenwerkende partijen strak en helder worden gecommuniceerd. In dit proces is commitment, tijd 
en inzet van de professionals een belangrijke voorwaarde om de acties te gaan uitwerken en 
implementeren.  
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4.2 Doelen zorgverzekeraar  

Op verzoek van zorgverzekeraar CZ gaan we nader in op de door hen voorgelegde vragen.           
 
1.Hoe de keten bijdraagt aan de continuïteit van een voor de cliënt duidelijk en deskundig 
aanspreekpunt voor de cliënt;  
Netwerkniveau  

 Overlegstructuur ingericht tussen de netwerkpartners: Programmacommissie dementie. 
Binnen het netwerk bestaan er korte lijntjes tussen netwerkpartners. Met elkaar worden 
afspraken gemaakt die goede dementiezorg in de regio waarborgen 

 Het Netwerk Dementie Haaglanden werkt mee in het goed neerzetten van de functie 
casemanagement. Casemanagemet is de spil binnen de zorg aan mensen met dementie en 
hun naasten een goede ondersteuning te bieden.  

 Geheugensteunpunt wordt door het Netwerk Dementie Haaglanden gefaciliteerd. De 
website Geheugensteunpunt is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met 
(beginnende) geheugenproblemen. Het Geheugensteunpunt is er om vragen van cliënten 
over onzekerheid en geheugenproblemen te beantwoorden. Omdat het 
Geheugensteunpunt een initiatief is van het Netwerk Dementie Haaglanden kunnen 
mensen sneller en eenvoudiger doorverwezen worden naar de juiste persoon of instantie. 

 Folder over casemanagement. De folder wordt verspreid en opgevraagd door het netwerk 
dementie. Deze is zowel digitaal als fysiek beschikbaar.  

Bestuurlijk niveau: 
 Op bestuurlijk dan wel landelijk niveau neemt het Netwerk Dementie Haaglanden stelling 

of brengt een advies uit over de positie van de casemanager in afstemming met regionale 
achterban 

 
2.Hoe is de deskundigheid van de zorgprofessionals is gewaarborgd  
Netwerkniveau  

 Netwerkbijeenkomst casemanagers met als doel het uitwisselen van kennis en 
deskundigheidsbevordering casemanagement. Deze bijeenkomst wordt 3 keer per jaar 
gefaciliteerd door STZ op inhoud en procesvragen.  

 Netwerkbijeenkomst en werkconferentie naar behoefte van het Netwerk Dementie 
Haaglanden. Bijvoorbeeld de werkconferentie meerjarenbeleid Netwerk Dementie 
Haaglanden en het Symposium ‘Dementie en culturele diversiteit’.   

 STZ werkt nauw samen met lokale expertise centra in de regio. Samen met deze 
kennispartijen haalt STZ signalen en behoeften op uit het veld. Een dekkend aanbod van 
training en cursussen worden op deze manier gerealiseerd voor de regio. Bijvoorbeeld 
thema’s: participatie, informele zorg en vrijwillige zorg  

Organisatie/instellingsniveau: 
 De leden van de programmacommissie worden nauw betrokken bij kennis en visie m.b.t. 

dementie zorg. De opgedane kennis, visie en deskundigheid op dementiezorg verspreiden 
zij zelf op hun beurt weer binnen de lijn van de interne organisatie.  

Bestuurlijk niveau: 
 Op bestuurlijk dan wel landelijk niveau neemt het Netwerk Dementie Haaglanden stelling 

of brengt een advies uit over het opleidingsniveau van de casemanager in afstemming met 
regionale achterban 
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3. Hoe het dementienetwerk een regionaal eenduidige wijze ontwikkelt van communicatie naar 
cliënten, mantelzorgers en verwijzers/huisartsen over de mogelijkheden van casemanagement 
dementie.  
Netwerkniveau  

 Communicatie gaat via netwerkbijeenkomsten met de casemanagers en 
netwerkbijeenkomsten met de leidinggevenden van de casemanagers. 

 Bestaande communicatie gaat naar cliënten, mantelzorgers en verwijzers/huisartsen over 
de mogelijkheden van casemanagement dementie 

 Communicatie naar het dementienetwerk over items casemanagement, de 
netwerkcoördinator dementie vervult hierin een belangrijke rol 

 Website geheugensteunpunt voor verwijzers, cliënten en mantelzorgers waar de rol van de 
casemanager wordt uitgelegd  

 Via de folder casemanagement dementie, waarin de rol van de casemanager wordt 
toegelicht en de beschikbare zorgaanbieders per stadsdeel worden getoond.   

 Via website van STZ, waar werkafspraken worden gecommuniceerd m.b.t. 
casemanagement. 

 Via website van STZ is een overzicht van namen en contactgegevens van de casemanagers 
aanwezig. 

 Via de website van STZ wordt in gegaan op landelijke/ regionale ontwikkelingen 
casemanagement en het overzicht van casemanagers 

 Communicatie via de maandelijkse van STZ en de website van partners over relevante 
ontwikkeling m.b.t. casemanagement.  

 Communicatie via social media: Twitter, LinkedIn kanalen.  
Bestuurlijk niveau: 

 Een overzicht van casemanagers en de wachtlijsten wordt ontwikkeld in samenspraak met 
Zorgscala.  
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5. Voorstel benodigde investeringen 
 
 
 
Subsidieaanvraag Netwerkzorg 
Dementie   aanvraag    aanvraag  

  2019  2020 

   €    €  
Uitgaven     
Personeelskosten     

Projectleiding (32 uur per week) 88,89% 
                  
70.000  88,89% 

                     
72.100  

junior (16 uur per week) 44,44% 
                  
27.000  44,44% 

                     
27.810  

overige personeelskosten   
                     
5.000   

                       
5.450  

  
                
102.000   

                  
105.360  

indirecte kosten (huisvesting, 
werkplek enz) 20% 

                  
20.400  20% 

                     
21.072  

     

activiteiten  
                  

15.000   
                     

15.000  

     

 totaal 
                
137.400  totaal 

                  
141.432  
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Bijlage 1: Publieksversie  
Meerjarenplan Netwerk Dementie 
Haaglanden 2018-2022  
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Bijlage 2.  Partijen in Netwerk dementie  
 
De volgende partijen nemen deel aan het dementienetwerk Haaglanden 
 
VVT Cardia 
VVT Cato 
VVT Evita Zorg 
VVT Florence 
VVT Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg)  
VVT H.V.P. zorg  
VVT Oldael  
VVT Respect Zorggroep 
VVT Royaal zorg 
VVT Saffier de Residentie Groep 
VVT Stichting Eykenburg 
VVT Stichting Johannahuis  
VVT Stichting Wassenaars Zorgverlening (SWZ) 
VVT Thuiszorg de Zorgster 
VVT Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH)  
Welzijn Stichting Welzijn Scheveningen 
Welzijn Stichting Welzijn Rijswijk 
Welzijn Stichting Xtra  
Ziekenhuis HagaZiekenhuis 
Ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum  
Vrijwilligers  Stichting Buddy Netwerk 
GGZ Parnassia 
GGZ GGZ Rivierduinen, locatie Haagduinen 
Huisartsen Hadoks  
Huisartsen Arts en Zorg 
Huisartsen  SHG Groep 
Kennisinstituut/Belangenorganisatie Alzheimer Nederland, afdeling Haaglanden  
Gemeente Gemeente Den Haag 
Gemeente Gemeente Wassenaar 
Gemeente Gemeente Leidschendam-Voorburg 
Gemeente Gemeente Rijswijk 
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Bijlage 3. Klantreis 
 
Wat hebben  mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig voor een optimale kwaliteit van 

leven aan netwerkondersteuning? 
Hieronder volgt een inventarisatie van professionals die veel met de doelgroep werken en zicht 
hebben op hun wensen en behoefte, ( casemanagers en ouderenconsulenten)  

1. Niet pluis fase 
Fase van angst, verdriet en onzekerheid, niet weten wat er aan de hand is maar wel dat er wat aan 
de hand is. 
Conclusie: mensen denken nog niet aan dementie of willen dat niet weten: informatie over ziekte 
(nog) niet nuttig, info over hoe ze verder geholpen kunnen worden. 
Wat hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig  in deze fase? 

 Een duidelijk advies: naar wie moet je gaan bij een niet pluis gevoel? De huisarts 
 Een huisarts:  

o Met voldoende deskundigheid op het gebied van dementie 
o Die een deskundig en vast team heeft waarmee heldere samenwerkingsafspraken 

gemaakt zijn over exploreren van de problemen van cliënt en mantelzorger, het 
stellen van de diagnose dementie  en doorverwijzing naar een casemanager 
dementie. Ervaring van een casemanager met een goed lopend team vanuit een 
huisartspraktijk: in dit team participeren een verpleegkundige met expertise 
dementie, specialist ouderengeneeskunde en een paar casemanagers dementie 

 Hulp bij opsporen: mensen die kennis hebben van dementie, inzicht in de culturele 
verschillen (migranten doelgroep) en weten hoe de toeleiding naar hulp geregeld is 

 Inzet casemanagement dementie bij toeleiding naar diagnostiek ( zij hebben de 
deskundigheid om dit voor elkaar te krijgen) 

 Goede samenwerking tussen de verschillende professionals die kunnen signaleren en 
duidelijke afspraken over overdracht 

 Bekostiging van inzet professionals in deze fase goed geregeld. 
 

2. Diagnostiek 
Fase van verwarring, vrees voor diagnose/ opluchting soms dat er duidelijkheid is, zorgen om wat er 
komen gaat 
Conclusie: behoefte aan duidelijkheid door diagnose is wisselend, behoefte aan informatie over wat 
diagnostiek inhoudt, wat is er mogelijk aan diagnostiek en wat zijn de consequenties van een 
diagnose dementie. 
Wat hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig  in deze fase? 

 Informatie: duidelijk advies van de huisarts ( hoe kom je tot een diagnose, wat 
gebeurt er aan onderzoeken en wat zijn de mogelijkheden voor diagnostiek 

 Diagnosestelling aan huis indien mogelijk ( is veel meer ontspannen met name voor 
ouderen) 

 Snel traject van diagnosestelling: niet lang wachten op de uitslag 
 Rekening houden met culturele verschillen en analfabetisme 
 1 vaste begeleider die vertrouwen kan winnen 
 Snelle opvang en begeleiding na afloop diagnosestelling i.v.m. vele vragen , emoties 

en onzekere toekomst voor cliënt en mantelzorgers, cruciale fase voor 
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casemanagement, veel tools nodig om juiste ondersteuning in te zetten Vaak alleen 
behoefte aan begeleiding meestal nog geen zorgvraag direct na diagnose. 

 Goede samenwerking tussen instelling die diagnose stelt en begeleiding daarna in 
overdracht van informatie 

3. Thuis met dementie 
Fase van onzekerheid: depressief, eenzaam, wat kan ik nog wel en hoe gaat het verder? Voor 
mantelzorger: hoe kan ik het beste helpen, hoe kan ik nog eigen activiteiten houden, omgaan met 
verlies. 
Wat hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig  in deze fase? 

 Goede en goed vindbare informatie 
 Een vast aanspreekpunt die coördineert 
 Indicatiestelling : 

o  snel te regelen voor opvang indien nodig (korte procedures) 
o Organisch: als casemanager aanvraag doet, niet opnieuw intakegesprek met 

cliënt 
 Ondersteuning op maat: 

o Opvang in groepsactiviteiten divers aanbod voor activiteiten op maat 
o Ondersteuning voor (grote) groep mensen die niet aan groepsactiviteiten wil 

deelnemen ( individuele begeleiding als respijtzorg door deskundige 
thuisbegeleiding (professionals) die helpen om toe te leiden naar dagopvang 

o Voldoende ondersteuning verspreid over de week mogelijk ( financiële 
barrières opheffen/ duidelijke afspraken hierover WMO/WLZ) 

o Inzet vrijwilligers voor zover mogelijk 
o Laagdrempelige respijtzorg en vakantieopname ( planbaar) 

 Goede samenwerking en overdracht tussen de verschillende professionals ( die 
netwerken hebben en kunnen inzetten voor de cliënt) 

 Bij opname in  ziekenhuis duidelijkheid dat sprake is van dementie en wie de 
casemanager is, goede overdracht bij opname en ontslag 

 Gaat ziekte richting permanente opname: 
o  dan moet zorg gecontinueerd worden zonder “zorgval door WLZ indicatie” 
o Overbruggingszorg moet dan beschikbaar zijn, mogelijkheden om 

dagbesteding voort te zetten 
4. Zorg uit huis 

Fase van onzekerheid, rouw, schuldgevoel bij naasten: wordt er goed gezorgd voor mijn naaste, 
mantelzorger die weer nieuw ritme moet vinden, verlies 

 
Wat hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig  in deze fase? 

 Goede overdracht zodat mensen in de instelling de persoon met dementie en zijn 
geschiedenis kennen 

 Begeleiding door casemanager tot definitieve plaatsing 
 Warme overdracht: casemanager aanwezig bij 1e MDO ( de casemanager moet hier altijd 

voor worden uitgenodigd)  
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Bijlage 4 Knelpuntenanalyse i.s.m. 
Dementie voor Elkaar, maart 2018 
(separaat) 
 
Bijlage 5 Factsheet Werkconferentie 11 
april 2018 (separaat) 
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Bijlage 6 Communicatieplan 
Meerjarenplan Netwerk Dementie 
Haaglanden 2018-2022 
 

Stap 1: Interne communicatie 
Wat Wie Methode Deadline 
Afstemming directeur STZ – 
projectleider -  programmaleider 

Programma-leider  In bilateraal doorspreken en afstemmen 11 april 2019 

Afstemming 
programmacommissie 

Programma-leider  Mailing aan programmacie leden van 
aanpassingen met vraag om feedback voor 
13-5-2019 

 Bespreken tijdens kennismakingen 

1 mei 2019 

Afstemming bestuur STZ Programma-leider  Nieuwe versie toesturen incl. aanpassingen 
en publieksversie met vraag om feedback 

 Bespreken tijdens bestuursoverleg (dd?) 

13 mei 2019 
 

 
Stap 2: Communicatie digitaal via bekende kanalen 
Wat Wie Methode Deadline 
Website STZ Programma-leider   Plaatsing publieksversie en volledig MJP als 

bijlage 
 Plaatsing nieuwsbericht 
 Publieksversie goed zichtbaar op site 

 

Website geheugensteunpunt Programma-leider  Publieksversie publiceren op website 
geheugensteunpunt met link naar website 
STZ 

 

Nieuwsbrief STZ Programma-leider  Artikel over MJP inclusief publieksversie  
Linked In Programma-leider  Publicatie publieksversie met verwijzing 

naar volledig MJP op website STZ 
 

Twitter Programma-leider  Tweet plaatsen over highlights in MJP  
Mailing Programma-leider  Officiële mailing naar programma 

commissieleden, projectgroepleden, 
casemanagers dementie, leidinggevenden 
van casemanagers en de deelnemende 
organisaties van NDH 

 

Agenderen Programma-leider  Agenderen van MJP en publieksversie bij 
alle opvolgende overlegstructuren, daarin 
agenderen hoe intern bij stakeholders 
onder de aandacht te brengen 

 

 
Stap 3: Communicatie via nieuwe kanalen 
Wat Wie Methode Deadline 
Interne communicatie bij 
stakeholders 

Vertegen-
woordigers van 
stakeholders 

 Mogelijkheden ophalen binnen de 
bestaande overlegstructuren 

 Publieksversie meerjarenplan verspreiden 
(ophangen, mail, …) 

 

Verder vullen o.b.v. opgehaalde 
behoeften tijdens bestaande 
overlegstructuren 

   

Binnen DNN aangesloten 
netwerken delen 

Programma-leider  Zoeken naar openingen voor uitwisseling 
met andere regionale netwerken via 
netwerk bijeenkomst 

16 april ’19 
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Stap 4: Communicatie opvolgen 
Wat Wie Methode Deadline 
Factsheet per kwartaal Programma-leider  In stijl van publieksversie wordt per 

kwartaal een update gemaakt van bereikte 
doelen/behaalde mijlpalen en gedeeld via 
de bekende kanalen (zie stap 2) 

 

Update via nieuwsbrief Programma-leider  In de maandelijkse nieuwsbrief worden 
ontwikkelingen toegelicht/uitgelicht hierin 
wordt steeds de link naar het MJP gemaakt 

 

Update op website Programma-leider  Elk product/mijlpaal wordt op website 
geplaatst in nieuwsberichten, kennisbank 
of agenda 

 

Successen vieren Programma-leider  Deelnemende partijen worden in zonnetje 
gezet voor successen, juist ook de kleine 
stapjes zichtbaar brengen, publieksversie 
kan hierbij helpen om de voorgang 
inzichtelijk te maken.  

 

Update op Linked In  Programma-leider  Succesen, mijlpalen en lessen worden 
gedeeld via Linked In (ruimte voor reflectie 
realiseren; maandelijks blokkeren in 
agenda) 

 

Update op Twitter Programma-leider  Zie Update Linked In  
Kwartaalrapportage Programma-leider  Communicatie met bestuur en via 

kwartaalrapportage, in lijn met de gestelde 
kwartaaldoelen 

April, juli, oktober, 
januari 

Evaluatie communiceren Programma-leider  Elke wijziging wordt max. 6 weken na 
wijzigen geëvalueerd. Resultaten van 
evaluatie gaan middels kwartaalrapportage 
naar bestuur en programmacommissie 

 

 

 
 


