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Regio Haaglanden is een van de pilotregio’s voor de implementatie van de herziene 
Zorgstandaard Dementie. Met ondersteuning vanuit Dementiezorg voor Elkaar geeft 
het Netwerk Dementie Haaglanden met elkaar invulling aan drie gekozen thema’s 
uit de herziene Zorgstandaard.  

 

 

 

 

 

  

Waarom een Zorgstandaard 
Dementie? 

De Zorgstandaard Dementie 
beschrijft hoe de dementiezorg in 
Nederland vormgegeven zou 
moeten worden. De verzekeraars 
stellen in hun inkoopbeleid vast dat 
de gecontracteerde zorgaanbieders 
dienen te voldoen aan de eisen uit 
de zorgstandaard. De oude 
standaard komt uit 2013, de nieuwe is 
herzien en regio Haaglanden is 
samen met nog 3 regio’s pilotregio 
voor de implementatie. 

Wat staat er in de herziene 
Zorgstandaard Dementie? 

De Zorgstandaard Dementie bevat 8 
thema’s en daarin 25 aanbevelingen en 
12 aanverwante kwaliteitsindicatoren. 
Netwerk Dementie Haaglanden heeft de 
volgende 3 thema’s als prioriteit gekozen:  

 Proactieve zorgplanning 
 Niet-pluis fase 
 Casemanagement dementie 

De aanbevelingen binnen die thema’s 
zijn:  

Proactieve zorgplanning wordt door de aangewezen 
professional direct na de diagnose of zodra de persoon 
met dementie en mantelzorger hiervoor open staan 
gestart, wordt voorgezet gedurende het gehele 
ziekteproces 

Alle mensen met (een vermoeden van) dementie krijgen 
vanaf de start van het diagnostisch traject een vast 
coördinatie- en aanspreekpunt (Casemangent dementie) 
voor zichzelf, mantelzorger(s) én alle betrokken 
professionals, aangeboden. 

Er is een regionale structuur van waaruit op 
laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en 
individuele voorlichting wordt geboden, cultuursensitief, in 
diverse communicatievormen, gericht op vier groepen: 
personen met dementie zelf en diens mantelzorgers, 
vrijwilligers, professionals en samenleving. 

 Bij signalering is er naast alertheid op 
geheugenproblemen ook alertheid op andere signalen. 
De signalen worden serieus genomen, ongeacht of de 
persoon met een mogelijke dementie of diens naaste 
deze uit.  

De signalering van dementie is bij personen op jonge 
leeftijd, personen met een verstandelijke beperking en 
migranten gericht op specifieke kenmerken.  

 



 Wat is er tot nu toe in de implementatie gedaan? 

Netwerk Dementie Haaglanden heeft inmiddels 3 bijeenkomsten met de 
netwerkleden georganiseerd waarin eerst de regionale prioriteiten zijn bepaald 
a.d.h.v. de patiëntreis. Vervolgens zijn er werkplannen opgesteld per thema en op 3 
februari zijn deze werkplannen geconcretiseerd. Nu is het tijd om echt aan de slag 
te gaan. Eind april is de vervolgbijeenkomst en zullen de eerste resultaten zichtbaar 
zijn.  

Doelstelling werkgroep 
Proactieve Zorgplanning: 

Op indicatie wordt enkele weken 
na diagnostiek een MDO gepland 
met de persoon met dementie en 
mantelzorger en betrokken zorg- 
en hulpverleners door de huisarts. 
In dit MDO wordt de proactieve 
zorgplanning opgestart. 

 

Doelstelling werkgroep Niet-
pluis Fase: 

Een regiobrede signaleringscampagne 
onder hulpverleners, vrijwilligers en 
professionals in het sociaal domein 
waarbij signalen van dementie eerder 
herkend worden en op de juiste 
manier tot begeleiding en diagnostiek 
leiden.  

 

Doelstelling werkgroep 
Casemanagement Dementie: 

Her-implementatie van het uniform 
formulier voor aanmelding bij 
casemanagement dementie.  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/unifor
me-informatieoverdracht-van-diagnostiek-
naar-begeleiding/ 

 


