
Brede onderzoeksresultaten 
 
Er zijn grote verschillen tussen 
dementienetwerken in het zorggebruik van 
mensen met dementie. Er zijn opvallende 
verschillen te zien in het gebruik van 
eerstelijnsverblijf, wijkverpleging en het 
aantal mensen met een ziekenhuisopname. 
 
Mensen met dementie maken meer gebruik 
van zorg dan mensen zonder dementie. 
Thuiswonende mensen met dementie maken 
bijna twee keer zo hoge kosten in de Zvw als 
een vergelijkbare groep van mensen zonder 
dementie.  
 
Wijkverpleging verkort verblijf in ziekenhuis. 
In dementienetwerken waar meer mensen 
met dementie wijkverpleging krijgen, 
verblijven deze korter in het ziekenhuis bij een 
opname  
 
Casemanagement zorgt voor langer thuis 
wonen en kortere ELV opname. 
Hoe meer mensen met dementie in een 
netwerk casemanagement krijgen, hoe 
meer mensen met dementie thuiswonend 
zijn en hoe korter eerstelijnsverblijf bij 
escalatiezorg.  
 
Bij dementienetwerken die hoog scoren op 
spelregels en structuur blijven mensen langer 
thuis, maken minder gebruik van ELV, maar 
wordt minder kwaliteit van leven ervaren.  
 
Het hele rapport is na te lezen op: 
https://www.vektis.nl/nieuws/zorggebrui
k-van-mensen-met-dementie-in-beeld 
 

Resultaten regio Haaglanden 
 
Zorgkosten (ZVW en WLZ) in regio 
Haaglanden komen overeen met landelijk 
gemiddelde zorgkosten 
 
In de regio Haaglanden bezoeken mensen 
met dementie relatief vaak de SEH ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. 
 
In de regio Haaglanden maken mensen met 
dementie relatief veel gebruik van ELV ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. 
 
In de regio Haaglanden heeft een relatief 
laag percentage mensen met dementie 
wijkverpleging (incl. CMD*).  
De mensen met dementie die wijkverpleging 
(incl. CMD) ontvangen, gebruiken relatief 
veel uren wijkverpleging (incl. CMD*) in regio 
Haaglanden. 
 
* CMD: Casemanagement Dementie 

 

Factsheet “Zorggebruik van 
mensen met dementie in beeld” 
(rapportage indicatoren dementienetwerken 2018) 
 
In april 2019 heeft Vektis het zorggebruik van mensen 
met dementie in beeld gebracht en gepubliceerd in 
de rapportage “Indicatoren dementienetwerken 
2018”. In deze rapportage heeft Vektis 256.000 
mensen met dementie in beeld gebracht. Op basis 
van  zorgdeclaraties, (inter)nationale toetsing en 
vergelijkingsgroepen is het Vektisrapport momenteel 
het meest complete beeld van de 
dementiepopulatie in Nederland. 


