
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeg signalering dementie – het hoe en waarom 

In regio Haaglanden zien we dat van alle mensen die signalen van dementie ervaren slechts 16% 

gediagnosticeerd is. Dit hoeft geen probleem te zijn. De diagnose is namelijk een behoorlijk 

ingrijpende gebeurtenissen en soms kan het prettiger te zijn door te leven zonder te weten wat 

diagnose en bijbehorende prognose is.  

Echter zien we ook mensen die, doordat er geen diagnostiek heeft plaatsgevonden, niet de juiste 

zorg en ondersteuning krijgen. Een deel van deze mensen raakt in crisis waardoor zij uiteindelijk 

genoodzaakt zijn om naar het ziekenhuis of verpleeghuis te gaan voor acute/crisis zorg. Dit had in 

veel gevallen voorkomen kunnen worden indien er proactieve zorgplanning had plaatsgevonden 

en de-escalatie vanuit dementiezorg. Die dementiezorg is vaak pas beschikbaar op het moment 

dat de diagnose is gesteld. 

Het al dan niet starten van een diagnostisch traject is maatwerk. Op basis van signalen kan de 

zorgprofessional de afweging maken of diagnostiek in de situatie helpend is of dat monitoring op 

dat moment beter passend is.  

In onderstaand overzicht is weergegeven welke organisaties behoefte hadden aan trainingen en/of 

informatie en deze vervolgens hebben ontvangen. 
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Netwerk Dementie Haaglanden heeft in het meerjarenplan 

activiteiten opgenomen om vroeg signalering van dementie in 

de regio Haaglanden te verbeteren. Daarom is aan de volgende 

organisaties gevraagd naar de behoefte aan informatie en 

trainingen over vroeg signalering:  Haags ontmoeten, vvt-

instellingen, ouderenconsulenten, vrijwilligers informatief 

huisbezoek, vrijwilligers begeleiden en rijden, medewerkers 

welzijnsorganisaties, wmo consulenten, wijkagenten, handhavers, 

buddy’s van Buddy netwerk, huisartsen.  

De volgende groepen hebben zakkaartjes 

rondom signalering ontvangen n.a.v. hun 

behoefte: 

• Haags ontmoeten 

• Helpenden, verzorgenden, vrijwilligers en 

WMO begeleiders van Respect en Saffier 

• Huishoudelijke ondersteuners van Van 

Ommerenpark, SWZ, HVP  

• Ouderenconsulenten (26x) 

• Vrijwilligers informatief huisbezoek (35x) 

• Vrijwilligers begeleiden en rijden 

• Medewerkers welzijnsorganisaties 

• Politiebureau Beresteinlaan 
 

Een aantal organisaties heeft vroeg 

signalering opgenomen in hun 

trainingsprogramma: 

• Haags ontmoeten heeft dit 

opgenomen in het 

deskundigheidsbevorderings-

programma 

• Medewerkers welzijn in Loosduinen 

zijn al geschoold 

• Handhavers hebben een training 

over verward gedraag gevolgd 

• 11 handhavers hebben de e-learning 

gevolgd 

Sommige organisaties hebben de training 

ontvangen: 

• Respectzorg 

• Saffier 

• Huishoudelijke ondersteuners van 

o Van Ommerenpark 

o SWZ 

o HVP Zorg 

Overige organisaties/beroepsgroepen 

hebben momenteel geen behoefte aan 

extra informatie/trainingen op het thema 

vroeg signalering dementie.  


