
Netwerkbijeenkomst Integrale Dementiezorg 
en Zorgstandaard Dementie



Huisregels tijdens bijeenkomst

• Microfoon op mute
• Vragen via chat, aan eind voorgelegd aan spreker
• Bijeenkomst wordt opgenomen en is later op website 

terug te kijken
• Halverwege korte pauze



Hartelijk welkom!
Integrale Dementiezorg
Pim Valentijn PhD –

Adjunct directeur 

Van Essenburgh & 

Onderzoeker aan 

Universiteit 

Maastricht

Zorgstandaard Dementie
Mandy Los –

Programmaleider Dementie 

regio Haaglanden bij 

Stichting Transmurale Zorg



Stempels zetten
1. Boven in beeld is een groene balk, 

daarnaast staat een zwart balkje 
met “View Options”

2. Klik op “View Options”

3. Klik op “Annotate” 

4. Klik op “Select stamp” 

5. Kies een mooie stempel en…

Test-stempel-veld



Wie zijn er aanwezig?

Zorg-professionals

(para)medisch professionals

Beleidsmakers

Leidinggevenden

Netwerkcoördinatoren

Belangenbehartigers Anders



Waar ben je 
werkzaam?

Buiten regio Haaglanden

Binnen regio 
Haaglanden



Integrale Dementiezorg
Dr. Pim Valentijn PhD



Hoe is het energieniveau?



Pauze



Zorgstandaard Dementie
Mandy Los





Opbouw van de zorgstandaard
8 Thema’s; 4 randvoorwaardelijk en 4 fases

25 Aanbevelingen

12 Kwaliteitsindicatoren

Specifieke aandacht voor 3 doelgroepen

• Dementie en migratie-achtergrond

• Dementie en verstandelijke beperking

• Dementie op jonge leeftijd



Niet-Pluis Fase



Niet-Pluis Fase
Samenvatting van de 3 aanbevelingen binnen de Niet-Pluis fase:

• Informatie & voorlichtingsstructuur over signalen van dementie voor mensen met 
dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en de samenleving, 
toegankelijk voor alle mensen. (aanbeveling 5)

• Brede blik op signaleren, niet enkel de geheugenproblematiek (aanbeveling 6)

• Specifieke aandacht voor signaleren bij de 3 specifieke groepen (aanbeveling 7)



Diagnose Fase



Diagnose Fase
Discussie in break-out rooms:

• Onthoud het nummer van je break-out room en volg de link naar de break-out room

• Stel je kort aan elkaar voor

• Ga in discussie met elkaar:
• Wanneer is volgens u het juiste moment van diagnostiek? 
• Wat is het afwegingskader om het juiste moment te bepalen? 
• In welke situaties is diagnostiek niet van meerwaarde of zelfs contra-productief? 
• Kruip in de huid van de persoon met dementie en mantelzorger, wat zou voor u belangrijk zijn in de 

diagnose fase?

• Bespreek aan het eind wie de terugkoppeling doet in de plenaire sessie

• Je ontvangt een melding dat de breakout room binnen 60seconden eindigt, ga terug naar de plenaire 
sessie



Diagnose Fase
Samenvatting van de aanbeveling binnen de Diagnose fase:

• Het diagnostisch onderzoek bevat zowel ziekte- als zorgdiagnostiek, wordt integraal 
uitgevoerd, gericht op het lichamelijk, psychische, functionele en sociale domein. 
(aanbeveling 8)

Aanverwant komen hier de thema’s proactieve zorgplanning en casemanagement
dementie om de hoek kijken:

• Proactieve zorgplanning wordt direct na diagnose of zodra de persoon met dementie en 
mantelzorger hiervoor open staan gestart. (aanbeveling 1)

• Casemanagement dementie: casemanagement dementie vanaf de start van 
diagnostisch traject voor persoon met dementie zelf, mantelzorgers en betrokken 
hulpverleners. (aanbeveling 3)



Leven Met Dementie Fase



Leven met dementie Fase
Samenvatting van de aanbeveling binnen de Leven met dementie fase:

Palliatieve zorg (A9)

Ondersteuning bij 
omgaan met blijvende 
gevolgen (A10)

Ondersteuning bij 
huishoudelijke en 
persoonlijke verzorging 
(A11)

Betekenisvolle activiteiten (A12)

Veiligheid bevorderende 
maatregelen (A13)

Hoofdbehandelaar en 
specialistische consultatie (A14)

Adequaat medicijngebruik (A15)

Crisiszorg (A16)

Poliklinische 
ziekenhuiszorg (A17)

Tijdelijke opname in ziekenhuis of 
psychiatrie (A18)

Respijtzorg (A19)

Verpleeghuiszorg – warme overdracht(A21)

Verpleeghuiszorg –
belevingsgerichte zorg (A22)

Verpleeghuiszorg –
omgevingszorg (A23)

Verpleeghuiszorg – Diversiteit in 
aanbod (A23)

Verpleeghuiszorg –
Mantelzorgparticipatie 
(A24)



Leven met dementie Fase
Aanverwant komen hier de thema’s één zorgleefplan en gecoördineerde 
netwerkzorg om de hoek kijken:

• Eén zorgleefplan: één integraal zorgleefplan met eigen regie, behoeften en 
voorkeuren als uitgangspunt en aandacht voor behoefte en rol van de 
mantelzorger (aanbeveling 2)

• Gecoördineerde netwerkzorg: Samenwerkingspartners maken concrete 
samenwerkingsafspraken in een overeenkomst en  monitoren deze 
periodiek  (aanbeveling 4)



Stervensfase en Nazorg Fase



Stervensfase en nazorg
Samenvatting van de aanbeveling binnen de Stervensfase en nazorg:

• Er is (na)zorg voor mantelzorgers ten behoeve van een adequate verlies- en 
rouwverwerking. (aanbeveling 25)



Wie is de persoon met dementie



Kennisdossiers Zorgstandaard 
Dementie
http://zorgstandaarddementie.nl/



Vragen???



Dank aan:

Pim Valentijn PhD Christien Begemann
Elize van Wijk
Rinske Boomstra

Derkje Andree Wiltens 
Elise van der Steen

Partners van Netwerk Dementie Haaglanden



Hartelijk dank voor uw deelname


