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Jaarplan 2022 - Programma Dementie  
In 2022 is sprake van een overgang voor het Netwerk Dementie. Niet alleen is er een wisseling van de Netwerkcoördinator, maar het Meerjarenplan 2018-
2022 loopt af én de Stichting Transmurale Zorg, waar het Netwerk onder valt, wordt omgevormd tot een Vereniging. Dit vraagt om het herzien van de structuur 
van het Programma. Er zal dit jaar een focus liggen op het versterken van het Netwerk door de Programmastructuur te herzien en een nieuw Meerjarenplan 
2023-2025 vast te stellen.  
Dit overgangsjaar biedt ook kansen. Dit is het moment om goed om ons heen te kijken en te ijken waar het Netwerk op wil sturen. Wat is er echt belangrijk in 
de zorg voor mensen met dementie? En Hoe kunnen we e-health goed inzetten? In 2022 zoeken we toenadering tot elkaar en versterken we het Netwerk. Met 
het oog op de verwachte groei in het aantal mensen met dementie, is het noodzakelijk om de samenwerking in de zorg te optimaliseren. 

Projecttitel Huidige situatie Doel 2022 
 
Netwerkontwikkeling 
 
 

Het netwerk dementie bevindt zich in een 
overgangsfase. Het vorige meerjarenplan (van 
2018 t/m 2022) gaat verlopen, er is een 
wisseling in coördinator en de Stichting 
Transmurale Zorg, waar het netwerk onder 
valt, is zich aan het omvormen naar een 
Vereniging. 

De programmastructuur wordt ontwikkeld en aangepast aan de nieuwe 
vereniging.  
Er wordt een Meerjarenplan 2023-2025 ontwikkeld. 
Er is ruimte voor nieuwe leden als die zich aandienen. 
 
Er wordt een netwerkevaluatie ontwikkeld, waarmee het functioneren van 
het netwerk jaarlijks geëvalueerd kan worden. De netwerkevaluatie biedt 
inzichten waarmee netwerkzorg verbeterd kan worden, zodat toegevoegde 
waarde ontstaat in de kwaliteit van palliatieve zorg die patiënten en naasten 
ontvangen. 

 
Structurele overleggen/ 
Scholingsbijeenkomsten 
 
 

Middels structurele overleggen en/of 
scholingen worden netwerkpartners 
geïnformeerd en gefaciliteerd en worden er 
signalen opgepikt voor verbetering van de 
dementiezorg en –ondersteuning, zodat de 
coördinerende rol in het netwerk 
geoptimaliseerd kan worden.  Daarnaast is de 
vertaling van regionaal naar landelijke 
ontwikkelingen en andersom waardevol. 

Afhankelijk van de nieuwe programmastructuur komt de 
Programmacommissie 3 keer bij elkaar om besluiten te nemen over het 
programma. 
Er worden drie Netwerkbijeenkomsten voor professionals georganiseerd, 
waar op basis van een thema informatie en ervaringen kunnen worden 
uitgewisseld. 
De coördinator neemt deel aan bovenregionaal en landelijk overleg om de 
regio van actuele en relevante ontwikkelingen op de hoogte te kunnen 
houden. 

                    
 

 Juiste zorg    Juiste plek  Juiste moment      Efficiënte uitvoering      Passend bij behoefte  
     patiënt/cliënt 

Programma Dementie √ √ √ √ √ 
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Daarom wordt er geparticipeerd in landelijke 
overleggen en overleggen met andere 
regionale netwerken en dit vertaalt in de 
eerder genoemde overleggen.  

 

Informatievoorziening 
 
 

Het Netwerk Dementie Haaglanden 
communiceert via verschillende kanalen: 
folders, website, social media en nieuwsbrief. 
Ook in 2022 zal dit gecontinueerd worden en 
worden de diverse informatiekanalen up-to-
date gehouden.  

In 2022 zal er een landelijke structuur komen voor informatie over het wie, 
wat, waar in de dementiezorg komen, hierop zullen wij aansluiten met het 
regionale aanbod.  
De website en social media van het Netwerk worden continu aangepast en 
verbeterd. 
Op aanvraag is de informatiemap educatie na diagnose beschikbaar. De 
inhoud van de map zal geëvalueerd worden.  

Meedoen met dementie Patiëntgericht werken en “patient in the lead” 
vereisen een omslag in denken en doen, ook 
voor het Netwerk Dementie. Om de 
uitgangspunten van Positieve Gezondheid te 
verankeren in het Programma organiseren we 
een aantal activiteiten in dit thema. 

Er worden trainingen georganiseerd over omgaan met dementie voor 
bewoners/naasten/mantelzorgers.  
Mantelzorgers worden expert-gesprekpartners van professionals (bv met 
een toolkit over  gespreksvoorbereiding) en er is aandacht voor respijt. 

Maand van de 
dementiepreventie 

In 2021 heeft een grote campagne de zin en 
het belang van dementiepreventie onder de 
aandacht gebracht. Dit heeft mooie resultaten 
opgeleverd en daarom in kleinere vorm 
gecontinueerd: april is de maand van de 
dementiepreventie. 

Er worden ten minste drie activiteiten ondernomen: 
- Een bijeenkomst voor inwoners  
- Een bijeenkomst voor professionals 
- Communicatie over preventie van dementie naar inwoners 
(bijvoorbeeld een interview in de krant/op de radio of advertenties in lokale 
media) 
 

Casemanagement 
Dementie 
 

Mensen met dementie en hun naasten 
worden begeleid door een casemanager 
dementie. Het Netwerk zorgt voor samenhang 
in deze zorg en brengt casemanagers bij 
elkaar. 

De Folder Casemanagement dementie wordt geüpdatet en het 
bereikbaarheidsdocument casemanagers ook. 
Elk kwartaal worden de wachtlijstgegevens in beeld gebracht conform de 
wachtlijstregistratie van de Nederlandse Zorgautoriteit 
 

Herziening regionale 
werkafspraken diagnostiek 

De regionale werkafspraken voor diagnostiek 
bij dementie zijn in 2020 herzien. Bij een 
evaluatie bleken deze nog niet sluitend te 
werken en is verdere implementatie nodig 

In overleg met de werkgroep diagnostiek wordt een plan gemaakt voor 
verdere verspreiding en gezamenlijke implementatie van de werkafspraken. 


