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Noot vooraf
In dit plan van aanpak hebben we het over mensen met dementie en hun naasten. Waar wij
‘naasten’ zeggen, bedoelen wij ook mantelzorgers.
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Inleiding
Dementie Netwerk Nederland (DNN) is een landelijk samenwerkingsverband van en door
coördinatoren van regionale dementienetwerken. De netwerkcoördinatoren1 kennen de regio, de
samenwerking – problemen en goede voorbeelden – en weten waar de ondersteuning en zorg voor
mensen met dementie en hun naasten voldoet en waar niet. Met de samenwerkingspartners in de
regio zetten zij zich op lokaal en regionaal niveau in voor verbetering van ondersteuning en zorg voor
mensen met dementie. De kennis en ervaring van de regio’s wordt ingebracht in DNN. Daarmee
wordt DNN in staat gesteld op landelijk niveau aan oplossingen te werken.
De afgelopen jaren heeft het bestuur zich ingezet voor:
 casemanagement dementie
 Zorgstandaard Dementie
 wachtlijsten
 dementievriendelijke samenleving
 versterken van de dementienetwerken
In juni 2020 kreeg het bestuur van DNN vanuit het ministerie van VWS de vraag om een viertal
doelen uit de nationale dementiestrategie nader uit te werken. Het gaat om onderwerpen over de
ontwikkeling van de netwerken:
 Zorgstandaard Dementie
 borging en financiering van de netwerken
 informatievoorziening
 het register dementiezorg en -ondersteuning
In dit plan van aanpak zijn deze doelen uitgewerkt, aangevuld met de volgende twee doelen:
 steun bij leven met dementie
 de rol en positie van DNN
We hebben met vele landelijke partijen gesprekken gevoerd om waar mogelijk gezamenlijke lijnen af
te spreken op perspectieven en doelen voor de toekomst. We hebben ook conceptplannen
besproken met alle netwerkcoördinatoren in het land. Een klankbordgroep van acht
netwerkcoördinatoren heeft intensief meegedacht. Kritische reacties en vragen hebben ons
geholpen de doelen en programmalijnen aan te scherpen. Dit plan kan rekenen op draagvlak onder
de netwerkcoördinatoren, wat noodzakelijk is voor de uitvoering.
We hebben ons ingespannen om dit plan van aanpak leesbaar en compact te houden. Daarom
hebben we twee documenten ter verdere duiding in de bijlagen geplaatst. Het gaat om de missie en
visie van DNN, en om de activiteiten die we hebben ondernomen om tot dit plan te komen.
Namens het bestuur van DNN,

Hansje Pontier
Voorzitter DNN

1

Hier kunt u ook lezen: ketenregisseurs
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Hoofdstuk 1
1.1

Nationale dementiestrategie

Van opdracht naar plan van aanpak

DNN heeft op 4 juni 2020 de opdrachtbevestiging ontvangen van het ministerie van VWS om een
praktijkgericht plan op te stellen voor het onderdeel ‘verdere ontwikkeling van de regionale
netwerken voor dementiezorg’ binnen de nationale dementiestrategie.
DNN vindt het van groot belang dat de inhoud van het plan van aanpak aansluit op de dagelijkse
praktijk van de dementiezorg. Daarom hebben we de afgelopen zes maanden verschillende keren
overlegd met de regionale dementienetwerken en met diverse relevante organisaties. In bijlage 2
staat het overzicht van deze gesprekken.

1.2

Visie van DNN op de nationale dementiestrategie

DNN is verheugd met de nationale dementiestrategie 2021-2030. We staan inhoudelijk achter de
missie, de drie gekozen thema’s en de doorsnijdende thema’s. DNN herkent zich ook in de analyses.
De dementiestrategie biedt uitgangspunten, houvast en richting voor alle lokale, regionale en
landelijke organisaties die zich op de één of andere manier inzetten voor mensen met dementie.
Het betekent dat er enerzijds wordt voortgeborduurd op de resultaten van het Deltaplan Dementie
en dat er dus continuïteit is in het beleid en de uitvoering van de drie pijlers uit dit plan. Anderzijds
betekent het dat er voor een periode van tien jaar structureel ingezet kan blijven worden op
ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. En die tijd is hard nodig: een
groot deel van de activiteiten, verbeteringen en onderzoeken zijn complex en hebben tijd nodig
voordat er resultaten geboekt zijn of nieuwe werkwijzen zijn geïmplementeerd.
We benadrukken dat we het van essentieel belang vinden dat alle activiteiten, onderzoeken,
projecten en pilots voor mensen met dementie en hun naasten, altijd worden opgezet en uitgevoerd
in samenwerking met de netwerken. Alleen door de dagelijkse praktijk actief te betrekken, kunnen
we ervoor zorgen dat er daadwerkelijk dingen veranderen, dat er wordt geïnnoveerd en dat de
dementiezorg toekomstbestendig wordt. DNN zal zich tot het uiterste inspannen om hier samen met
de 63 netwerken invulling aan te geven.
Hieronder volgt nog een aantal kritische opmerkingen over de inhoud van de nationale
dementiestrategie:
Algemeen
 We zijn verheugd over het feit dat persoonsgerichte zorg een kernbegrip is.
 We vinden het jammer dat er nog geen budget is gereserveerd voor de thema’s ‘Mensen met
dementie tellen mee’ en ‘Steun op maat bij leven met dementie’. Dit is geen goed signaal.
 Het betrekken van gemeenten bij het tweede en derde thema is heel belangrijk, maar
tegelijkertijd vaak moeizaam. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet veel
actiever worden betrokken en haar achterban meenemen.
 We adviseren om ruimte te houden voor maatwerk bij de uitvoering van activiteiten binnen
de drie thema’s. Blijven aansluiten op de lokale situatie vinden we belangrijk.
 DNN wil meedenken bij de opstelling van zowel kort- als langlopende praktijkgerichte
onderzoeksprogramma’s.
 DNN hecht aan samenhang in onderzoek.
 DNN maakt zich sterk om ook uitvragen en inventarisaties vanuit de netwerken te initiëren.
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Thema ‘Dementie de wereld uit’
 DNN vindt dat de praktijk van dementiezorg veel beter gebruik moet kunnen maken van het
onderzoek dat er wordt gedaan en de resultaten die dat oplevert. Er moet intensieve
aandacht zijn voor hoe de opbrengsten van onderzoek daadwerkelijk kunnen worden
geïmplementeerd en toegepast in de dagelijkse praktijk. Dat komt in onze optiek veel te
weinig uit de verf bij de projecten onder het thema ‘Doelmatige zorg en ondersteuning’ van
Memorabel. Het is mooi dat er aandacht is voor het betrekken van het onderwijs, maar wij
zien het veel breder dan dat.
Thema ‘Mensen met dementie tellen mee’
 Voor 80 procent van de mensen met dementie is het onduidelijk wie er verantwoordelijk is
voor het tot stand komen van beschikbare ontmoetingscentra in de eigen omgeving. Dat is
onwenselijk. Daarnaast vraagt dit veel vrijwilligers. Wij vragen ons af hoe realistisch dat is.
 Alleen de Sociale Benaderingswijze Dementie gebruiken is te eenzijdig; er zijn meer
werkwijzen voorhanden. De visie die hieraan ten grondslag ligt bepaalt wat goed aansluit in
een lokale situatie.
Thema ‘Steun op maat bij leven met dementie’
 Alle partijen die de Zorgstandaard Dementie mee hebben vormgegeven moeten actief
worden betrokken bij de implementatie daarvan.
 De verzamelde kennis in het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE) blijft ook na 2021
beschikbaar en wordt geactualiseerd en aangevuld met de resultaten uit de nationale
dementiestrategie.
 Preventie in de praktijk krijgt onvoldoende aandacht.
 Financiële ontschotting is noodzakelijk om domein overstijgend werken mogelijk te maken.
 In uitwerking van dit thema zal een woonvisie ontwikkeld moeten worden.

1.3

Van nationale dementiestrategie naar uitvoering

VWS geeft aan dat de uitwerking begint na het schrijven van de strategie, in aansluiting op wat er al
gaande is: de vertaling naar acties, programma’s en projecten. Dit wil VWS samen doen met de
regionale dementienetwerken, DNN, gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, wetenschappers,
bedrijfsleven en met mensen met dementie en hun naasten. Deze partijen worden betrokken bij de
verdere uitwerking en uitvoering van de strategie. Zowel op de korte termijn bij de ontwikkeling van
de eerste programma’s, als op de langere termijn wanneer de eerste resultaten zijn geboekt en
vervolgstappen gezet moeten worden.
Onder het thema ‘Steun op maat bij leven met dementie’ staat specifiek beschreven hoe VWS met
DNN en de netwerken gaat werken aan de verbetering van het zorgaanbod en
toekomstbestendigheid van de netwerken. In samenwerking met de landelijk werkende
kennisinstituten voor ondersteuning en zorg wordt een landelijk implementatieprogramma
ontwikkeld. DNN werkt hier vanzelfsprekend graag aan mee.
Bij deze voorgestelde werkwijze van VWS is het ons inziens van essentieel belang dat het omzetten
van de nationale dementiestrategie naar programma’s, werkplannen, uitvoeringpartners,
tijdsplanning en budgetten, in 2021 zo snel mogelijk concreet wordt. Dit voorkomt dat er een gat valt
tussen de al ingezette en nog lopende acties in het Deltaplan Dementie en het vervolg in de
dementiestrategie. DNN benadrukt dat in dit plan van aanpak de continuïteit op een aantal landelijke
onderwerpen gewaarborgd wordt, waaronder de implementatie van de Zorgstandaard Dementie,
het Register en de beschikbaarheid van de kennis uit websites en dossiers (DvE).
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De regie en eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de Dementiestrategie liggen bij VWS,
zoals is beschreven in de governance-structuur. De rol van DNN is die van aanjager en verbinder van
de praktijk naar beleid en vice versa. Een logische consequentie is dat DNN een plek krijgt in de
governance-structuur die VWS opzet en vandaaruit een stevige en betrokken partner kan zijn.
Het plan van aanpak van DNN is vooral een inhoudelijk plan, waarover we overeenstemming willen
bereiken met VWS. Na vaststelling van dit inhoudelijke plan wil DNN samen met andere landelijke
organisaties uitvoeringsprogramma’s maken en de daarbij horende begrotingen opstellen.
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Hoofdstuk 2
2.1

Steun bij leven met dementie

Doelstelling

De doelstelling bij het thema ‘Steun bij leven met dementie’ is als volgt:
De mens met dementie blijven zien als een volwaardig persoon door een integrale benadering van
dementie, samenhangend en met aandacht voor alle leefgebieden: vanaf het niet-pluisgevoel tot
en met een warme overdracht naar een verpleeghuis of overlijden thuis.

2.2

Gewenste situatie

Samen met de regionale dementienetwerken is een verdieping gerealiseerd in denken over,
benaderen van en werken aan steun en zorg bij dementie. Deze verdieping is gericht op aansluiting
op de persoonlijke mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten.
Kenmerken gewenste steun en zorg
 DNN verspreidt niet alleen informatie over dementie, maar gaat ook en vooral het gesprek
aan mét mensen met dementie en hun naasten over wat dementie voor hen betekent.
 DNN stimuleert mensen met dementie en hun naasten om meer openheid te geven over
persoonlijke ervaringen binnen hun directe omgeving. Op die manier kunnen we samen het
taboe en de onwetendheid rondom de ziekte verbreken.
 DNN richt zich nog meer op de daadwerkelijke behoeften en mogelijkheden van mensen met
dementie en hun naasten, en gaat dus minder aanbodgericht werken.
 DNN laat mensen met dementie met intensieve begeleiding voelen dat ze er ondanks hun
ziekte toe doen en dat het leven niet stopt. Dit realiseren wij door te zorgen voor individuele
en groepsmogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding, en door een sociale rol te blijven
vervullen om zo echte inclusie te bevorderen.
 Er is aandacht voor eenzaamheid bij mensen met dementie en hun naasten. Deelname aan
activiteiten wordt (nog te veel) gezien als oplossing voor eenzaamheid.
 DNN werkt aan een dementievriendelijke leefwereld, door afstemming te bevorderen tussen
Samen dementievriendelijk en de netwerken.
 Er is aandacht voor preventie van dementie, door bewustwording en delen van
leefstijladviezen.
 Focus op mogelijkheden en behoud van regie maken integraal onderdeel uit van de
samenwerkingsafspraken in de regio.
 De casemanager is een belangrijke verbindende factor om zorg en diensten, geboden door
het sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals op elkaar af te stemmen.
 Er wordt continu gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en ondersteuningsmiddelen, zoals
eHealth.
Gewenste werkhouding bij professionals
Professionals:
 richten zich op het ontrafelen en onderzoeken van de dieperliggende behoeften van de mens
met dementie: wie was hij, wie is hij en wat wil hij? De mens is meer dan de ziekte.
 zijn er voor de mensen met dementie en hun naasten
 denken vanuit mogelijkheden. Daarvoor moeten zij de ‘actiestand’ soms loslaten.
 behandelen de mens met dementie en hun naasten als gelijkwaardige. Zij laten de regie zo
lang mogelijk liggen bij de ander. Zij ondersteunen bij het zoeken van de regie en nemen die
alleen over als het noodzakelijk is.
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Gewenste aandacht voor specifieke doelgroepen
 In elk netwerk is planmatig aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals:
o jonge mensen met dementie
o migranten
o mensen met lage gezondheidsvaardigheden, waaronder laaggeletterdheid
o mensen met dementie en een verstandelijke beperking
 We gaan naar een integrale benadering: in alle leefgebieden, binnen het hele netwerk.
 We bevorderen de samenwerking van netwerken met het Kenniscentrum Dementie op Jonge
Leeftijd en met Pharos. Zij hebben veel kennis en ervaring, en zij richten zich op
ondersteuning in de werkpraktijk. De verdieping die zij bieden is van groot belang in het
werken met deze specifieke doelgroepen.

2.3

Huidige situatie

Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam,
verwoordt de huidige situatie als volgt:
“Langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten laat zien dat er
een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie en hun naasten, en het aanbod. In het
huidige aanbod ligt de nadruk op medisch georiënteerde ondersteuning, dit aanbod is nodig en zinvol.
Betrokkenen ervaren echter ook nog vaak een leemte als het gaat om ondersteuning op universele
menselijke behoeften die door de ziekte onder druk komen te staan.”

2.4

Acties

Rol netwerken versterken in persoonsgerichte zorg
 Een benadering ontwikkelen gericht op de mogelijkheden van mensen met dementie.
Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en een sociale benadering zijn belangrijk om te
komen tot de gewenste steun en zorg. Centraal staat de vraag wat netwerken gaan bijdragen
om ervoor te zorgen dat denken en handelen worden afgestemd op de persoonlijke
behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten. Vroegtijdige steun
kan helpen bij het behoud van sociale contacten, activiteiten en bezigheden.
 Kennis en voorbeelden uitwisselen.
Vernieuwen dagbesteding
 Mogelijkheden verbeteren voor ontmoeting en bieden van structuur. Wensen voor een
ontmoetingsplek zijn: dicht bij huis, laagdrempelig en in verbinding met de buitenwereld. Een
soepele overgang naar meer gestructureerde dagindeling moet mogelijk zijn.
 Beter aansluiten bij de individuele behoeften van mensen met dementie en hun naasten.
Verkennen stand van zaken trainingen en opleidingen casemanagement
 Ontwikkelen van de verdieping in denken over, benaderen van en werken aan steun en zorg
bij dementie in de opleidingen, trainingen en lesprogramma’s.
Bevorderen lokale samenwerking
 Wijkgericht werken bevorderen en werken aan een dementievriendelijke buurt.
Zorgverleners, medewerkers welzijn, vrijwilligers en bewoners werken nauw samen in het
dementievriendelijk maken van de buurt.
 Pilots uitzetten waarin we werken aan het bij elkaar brengen van de mensen met dementie
en vrijwilligers (bijvoorbeeld de mensen die een training hebben gevolgd bij Samen
dementievriendelijk).
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Meer aandacht voor mensen met dementie en lage gezondheidsvaardigheden
 Professionals bewustmaken van hoe zij het best kunnen communiceren met mensen met
lage gezondheidsvaardigheden. Met samenwerkingspartner Pharos willen we gerichte
plannen maken of implementatie van bestaande programma’s ondersteunen.
Meer aandacht voor migranten met dementie
 Verbeteren diagnosticeren van dementie bij migranten.
Verder ontwikkelen van steun voor jonge mensen met dementie
 Bevorderen van deskundigheid bij casemanagers voor de begeleiding van jonge mensen met
dementie en hun naasten. Dit is belangrijk vanwege de complexe problematiek, zoals
problemen op werk, met geld en in het gezin.
 Aandacht besteden aan de specifieke implicaties van de Zorgstandaard Dementie op jonge
leeftijd bij de implementatie van deze standaard in de regio’s.
 Samenwerking netwerken in de voorzieningen waaraan behoefte is. Dit is belangrijk, omdat
de groep jonge mensen met dementie als laagvolume-groep met hoog complexe zorg wordt
gezien. DNN gaat samenwerken met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd in het
toewerken naar regionale expertisecentra die samenwerken met zorgaanbieders.
Meer aandacht voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking
 Meer aandacht besteden aan dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook
voor mensen met een verstandelijke beperking is de levensverwachting aanzienlijk gestegen.
Daardoor stijgt hun aantal, in het bijzonder bij mensen met downsyndroom, bij wie dementie
zich beduidend vroeger in de levensloop manifesteert.
 Zorgverlening realiseren die de levenskwaliteit kan garanderen, van sociale relaties tot de
juiste huisvesting, van de wekelijkse kapbeurt tot de juiste dagelijkse medicatie.

Fasering
Vanaf 2021 pakken we plannen op voor zowel korte als langere termijn. We werken ze uit samen met
de netwerken en landelijke organisaties.
We betrekken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het optimaliseren van
laagdrempelige vormen van ontmoeten, actief zijn en het bieden van structuur. Ook het Landelijk
Platform voor Odensehuizen (LPO) kan hierin mogelijk een rol spelen.
DNN wil met genoemde landelijke instituten en betrokken partijen werken aan concrete
uitvoeringsprogramma’s. Daarna kunnen er bijpassende begrotingen aan worden gekoppeld.
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Hoofdstuk 3
3.1

Zorgstandaard Dementie

Doelstelling

De doelstelling bij het thema ‘Zorgstandaard Dementie’ is als volgt:
Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025, werken alle professionals in elk regionaal
dementienetwerk volgens de Zorgstandaard Dementie. Dat betekent: domein-overstijgend,
persoonsgericht, doelmatig, tijdig en proactief.

3.2

Gewenste situatie

De professionals werken samen conform de Zorgstandaard Dementie in persoonsgebonden
netwerken rond de mens met dementie en zijn of haar naasten. Hierbij is het uitgangspunt de eigen
regie van de persoon met dementie. De kwaliteit van het dagelijks leven is de uitkomstmaat. De
regionale dementienetwerken hebben hierbij aandacht voor de aansluiting bij het totale zorg- en
ondersteuningsaanbod in de regio. Op wijkniveau wordt integrale zorg geboden door herkenbare
teams.
De zorgstandaard vormt de leidraad voor regionale integrale netwerk- of ketenzorg, die aansluit op
de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. De zorgstandaard is vertaald in
vakinhoudelijke aanbevelingen die ondersteunen bij (para)medische of andere zorginhoudelijke
besluitvorming over het wat en hoe van de zorg. Het gaat hierbij om richtlijnen van afzonderlijke
beroepsgroepen en deelsectoren in het totale dementieveld.
De regionale partijen concretiseren de zorgstandaard in een zorgprogramma op maat van de
regionale context en behoeften. In het zorgprogramma staat bijvoorbeeld welke professional welk
onderdeel van het zorgprogramma uitvoert, wie de ondersteuning en zorg coördineert, en wie het
aanspreekpunt is voor de patiënt. Daarbij moet iedere zorgvraag individueel bekeken worden: een
zorgstandaard mag niet uitmonden in standaardzorg.

3.3

Huidige situatie











De netwerken hebben (in meer of mindere mate) gewerkt met de eerste Zorgstandaard
Dementie en zijn daarmee op weg naar de gewenste situatie van 2025.
Het is onduidelijk in hoeverre de zorgstandaard is vertaald in regionale zorgprogramma’s en
richtlijnen voor de diverse beroepsgroepen.
De netwerkcoördinatoren zijn geïnformeerd over de Zorgstandaard Dementie 2020.
Er zijn vijf regio’s begonnen met de proefimplementatie van de Zorgstandaard volgens de
methode van Dementiezorg voor Elkaar (DvE). Zij krijgen hierbij begeleiding van DvE.
DvE informeert in januari 2021 de netwerken over de stand van zaken van de
proefimplementaties.
De netwerken hebben aangegeven hulp op maat te willen bij de implementatie van de
zorgstandaard.
Niet alle professionals zijn aangesloten bij de regionale dementienetwerken.
Er zijn in 2020 voorbereidende contacten gelegd met het Pact voor de Ouderenzorg en de
programma’s Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.
De functie van casemanager dementie is onvoldoende helder.
Het is onbekend in hoeverre professionals de zorgstandaard kennen en wat de acties van
verschillende beroepsverenigingen hierin zijn geweest.
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3.4

Acties

Onderzoek (2021)
DNN onderzoekt of laat onderzoeken:
 Hoe de functie van casemanager dementie wordt ingevuld en gefinancierd en hoe
samengewerkt wordt in herkenbare wijkteams.
 De bruikbaarheid van de kennisdossiers (DvE/Vilans) voor professionals.
 In hoeverre de verschillende ondertekenaars van de zorgstandaard zich inspannen om deze
bij hun achterban onder de aandacht te brengen en te implementeren, met behulp van
richtlijnen.
 Hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan zorgprogramma’s, samen met het Pact
voor de Ouderenzorg en de programma’s Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.
Verbeteren zorgaanbod (2021-2025)
Het zorgaanbod kan beter. Van 2021-2025 werken we aan het verlenen van goede en vernieuwende
ondersteuning en zorg, en de organisatie daarvan:
 DNN stimuleert dat elk netwerk de Zorgstandaard Dementie implementeert en zal de
netwerkcoördinatoren hierbij laten ondersteunen.
 DNN heeft een rol in het opzetten van leersessies en benchmark. Hiertoe zal DNN minimaal
twee keer per jaar een ledenbijeenkomst (coördinatorenraad) organiseren. Goede
voorbeelden worden gedeeld.
 DNN stimuleert de netwerken om te werken met beleidsplannen. In deze beleidsplannen
moet aandacht zijn voor de vertaling van de zorgstandaard naar zorgprogramma’s.
 DNN volgt, samen met branche- en beroepsorganisaties, de vertaling van de zorgstandaard
naar richtlijnen voor professionals. Er komt een landelijk Signaalteam dementie, of de
werkgroep Herziening Zorgstandaard Dementie komt tweemaal per jaar bijeen.
 DNN neemt het initiatief om de taken en verantwoordelijkheden van de
netwerkcoördinatoren te beschrijven, zodat zij aansluiten op de kwaliteitsindicatoren uit de
zorgstandaard.
 DNN spant zich in om voor alle mensen met dementie een casemanager beschikbaar te
krijgen. DNN borgt deze functie in de netwerken. Hierbij is ook aandacht voor de financiering
van casemanagement door de schotten heen.
 DNN zal samen met Alzheimer Nederland de Mantelzorgmonitor verspreiden en de
resultaten daarvan meenemen in de landelijke vertaling van het beleid.
 Er komt binnen DNN meer aandacht voor goede voorbeelden delen en van elkaar leren.
 DNN neemt samen met Alzheimer Nederland het initiatief om de zorgstandaard in 2025 te
herzien.
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Hoofdstuk 4
4.1

Regionale dementienetwerken

Doelstelling

De doelstelling bij het thema ‘Regionale dementienetwerken’ is als volgt:
Vanaf 2025 is elk regionaal dementienetwerk geborgd door middel van samenwerkingsafspraken
en structurele financiering. Hierdoor ontstaat een integrale toegang tot casemanagement en
domein-overstijgende samenwerking voor mensen met dementie en hun naasten.

4.2

Gewenste situatie

Mede door het bestaan van regionale dementienetwerken is Nederland internationaal gidsland op
het gebied van de uitvoering van de ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Bij
DNN komt de kennis van de netwerken bij elkaar, wordt hiervan geleerd en wordt de praktijk
verbeterd.
In de netwerken zijn bij voorkeur alle partijen vertegenwoordigd die met mensen met dementie te
maken hebben. De bestuurders van deze netwerken zorgen voor borging van het netwerk, en
daarmee steun aan mensen met dementie en hun naasten. Ook geven zij een mandaat aan de
netwerkcoördinator.
De dementienetwerken zetten in op samenwerking en afstemming met andere regionale
zorgnetwerken, als palliatieve zorg en kwetsbare ouderen.
De netwerken zijn cruciaal voor goede ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun
naasten. Ook landelijke partijen als Alzheimer Nederland, NZa, ZN, de Nationale Ombudsman en VWS
benadrukken het belang van de netwerken. DNN is bij alle landelijke ontwikkelingen rond
dementiezorg betrokken.
Mensen met dementie krijgen eenvoudig, tijdig en actief een onafhankelijke en deskundige
casemanager dementie toegewezen gedurende het gehele domein-overstijgende zorgtraject. Om het
aanbod van casemanagement dementie te waarborgen is een goed werkend netwerk in de regio
nodig2. De netwerkcoördinator heeft zicht op toegankelijkheid, bereik en wachtlijsten.
Om daadwerkelijk domein overstijgend te kunnen werken is het noodzakelijk de drempels
veroorzaakt door financiële schotten te verminderen, of zelfs op te heffen (ontschotting).
Als de netwerken geen structurele financiering krijgen is hun voortbestaan onzeker. Daarom is het
volgens DNN een voorwaarde dat met spoed gewerkt wordt aan samenwerkingsafspraken met alle
betrokken partijen, zodat de financiering structureel kan worden geregeld. Het ministerie van VWS
heeft als doelstelling om dat te realiseren in 2025, maar dat is volgens DNN te laat. Er moet op veel
kortere termijn een organisatorische en financiële basis voor netwerken worden afgesproken, om te
kunnen garanderen dat er aan bovenstaande doelen wordt gewerkt. Volgens DNN moet dat op 1
januari 2022 geregeld kunnen zijn.

2

Kamerbrief casemanagement dementie februari 2020
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4.3

Huidige situatie














4.4

De netwerken zijn verschillend qua organisatie, governance, duurzaamheid en financiering.
Bureau HHM en Dementiezorg voor Elkaar (DvE) hebben de stand van zaken op een aantal
onderdelen in kaart gebracht.
Elk jaar is het weer spannend voor de netwerken of zij wel of niet gefinancierd worden door
de zorgverzekeraars. Niet alle netwerken worden gefaciliteerd door de zorgverzekeraars.
De positie en functie van de netwerkcoördinatoren is verschillend en vaak onzeker door
ontbreken van structurele financiering.
Er zijn regionale verschillen als het gaat over de structurele inbedding van de netwerken. In
enkele regio’s zijn zij nog in de ontwikkel- of opstartfase. Andere netwerken zijn redelijk
geborgd, weer andere netwerken gaan samen met netwerken voor kwetsbare ouderen.
De bestuurlijke betrokkenheid bij de netwerken is wisselend.
De complexiteit van de netwerken is per regio verschillend.
50 van de 63 netwerken zijn aangesloten bij DNN.
De zorginkoop voor casemanagement dementie heeft invloed op de zorginkoop van de keten
dementie.
De inkoop van casemanagement dementie gebeurt niet via het netwerk, maar via de
organisaties die wijkverpleging bieden. De netwerkcoördinator is hierbij meestal buiten
beeld.
Niet alle netwerken hebben de samenwerkingsafspraken vastgelegd.
De netwerken hebben nog geen bruikbare benchmark of register.
De contacten tussen de zorgverzekeraars en de netwerken zijn zeer wisselend.

Acties

Onderzoek (2021)
DNN onderzoekt of laat onderzoeken:
 de stand van zaken is in de netwerken:
o Hoe worden zij gefinancierd?
o Wat is de huidige rol en positie van de netwerkcoördinator?
o Hoe is het netwerk opgebouwd?
Dit alles om tot een uitgewerkt model voor de netwerken te komen, met voorwaarden voor
governance, organisatie en financiering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het voorwerk dat
DvE en Bureau HHM hebben gedaan.
 de betrokkenheid van de zorgverzekeraars.
 de positionering van de casemanagers dementie in de dementienetwerken.
 de ‘witte vlekken’ in het land, ofwel: waar geen netwerk is.
 de betrokkenheid van mensen met dementie en hun naasten in de netwerken.
 in hoeverre de netwerkcoördinatoren hulp nodig hebben bij de plan-do-check-act cyclus en
de meerjarenbeleidsplannen.
Verbeteren zorgaanbod en toekomstbestendigheid netwerken (2021-2025)
DNN onderneemt de volgende acties naar aanleiding van deze onderzoeken:
 DNN doet voorstellen, conform de Zorgstandaard Dementie, voor de samenstelling en
governance van de netwerken. DNN vraagt een landelijk kennisinstituut om hierbij te
ondersteunen.
 DNN beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de netwerkcoördinatoren. Daarin
staat onder andere: als netwerkcoördinatoren zich willen aansluiten bij DNN, moeten zij ook
participeren in DNN. DNN vraagt een landelijk kennisinstituut om hierbij te ondersteunen.
 DNN stimuleert dat samenwerkingsafspraken in de netwerken worden vastgelegd.
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DNN stimuleert dat de kwaliteitsindicatoren van de Zorgstandaard Dementie worden
verzameld.

Structurele financiering netwerken (uiterlijk 2022)
 DNN vraagt landelijk aandacht voor de noodzaak van structurele financiering en werkt samen
met alle partijen om dit te realiseren. Zorgverzekeraars (ZN) kunnen hierover afspraken
maken met VWS. De NZa kan ervoor zorgen dat deze afspraken worden nageleefd.
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Hoofdstuk 5
5.1

Informatie

Doelstelling

De doelstelling bij het thema ‘Informatie’ is als volgt:
In 2025 heeft elk regionaal dementienetwerk het volgende beschikbaar:
 informatie over wie, wat, waar
 algemene informatie over dementie
Er is informatie voor zowel de professional als mensen met dementie en hun naasten. Deze
informatie moet voor beide doelgroepen makkelijk te vinden zijn. Voor mensen met dementie en
hun naasten is ook specifiek aandacht voor de begrijpelijkheid van de informatie.

5.2

Gewenste situatie

Informatie over wie, wat, waar
De netwerken hebben een eigen website die:
 op gemeentelijk niveau informatie geeft.
 geschikte informatie biedt voor verschillende groepen:
o jonge mensen met dementie
o migranten
o mensen met een verstandelijke beperking
o mensen met lage gezondheidsvaardigheden, waaronder laaggeletterdheid
 actueel is.
 niet leidt tot verhoogde administratieve last.
 doorverwijst naar bestaande (relevante pagina’s op) websites van:
o gemeentelijke loketten
o lokale welzijnsorganisaties
o regionale verenigingen
o regionale afdeling(en) van Alzheimer Nederland
o regionale zorgaanbieders
 informatie geeft over de ordening van de wie, wat, waar volgens de Zorgstandaard
Dementie:
o niet-pluisfase3
o diagnosefase4
o leven met dementie5, onder te verdelen in thuis wonen met dementie en wonen in
een zorginstelling
o stervensfase en nazorg
Vanuit de interactieve digitale landkaart van DNN en Vilans kan landelijk gezocht worden naar een
regionale website. De websites van de netwerken zijn eenvoudig te vinden via het kaartje, ook als de
mantelzorger of andere naaste in een andere regio woont.

3

Casemanagement dementie, Wmo-loketten, sociale wijkteams
Geheugenpoli’s, poliklinieken Geriatrie
5
Alzheimer Cafés, lotgenotencontacten, ontmoetingscentra, (gespecialiseerde) vrijwilligersorganisaties,
ouderenwerkers, maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning, dagbestedingen voor mensen met
dementie, mantelzorgondersteuning, trainingen dementie, logeer- en respijtmogelijkheden, woonlocaties
(verpleeghuizen en kleinschalige woonvoorzieningen)
4
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Algemene informatie over dementie voor patiënten, naasten en vrijwilligers
 De netwerken linken vanaf hun eigen website door naar de websites van Alzheimer
Nederland:
o www.dementie.nl: informatie, in meerdere talen, geschikt voor laaggeletterden
(beelden) en met speciale aandacht voor jonge mensen met dementie
o www.alzheimer-nederland.nl: brochures in meerdere talen geschikt voor
laaggeletterden (beelden)
o www.samendementievriendelijk.nl: trainingen en campagnes in meerdere talen,
verwijzingen naar regionale Netwerk websites voor lokale campagnes en trainingen
 Verder is er op de websites van de netwerken zelf algemene informatie over dementie
beschikbaar voor specifieke doelgroepen:
o jonge mensen met dementie
o migranten
o mensen met een verstandelijke beperking
o mensen met lage gezondheidsvaardigheden
Algemene informatie over dementie voor professionals
 Er is bekend aan welke informatie professionals behoefte hebben.
 Informatie over dementie voor verschillende soorten professionals komt landelijk
beschikbaar in een aantal kennisdossiers:
o De kennisdossiers zijn actueel en bevatten relevante informatie voor de professional.
o De kennisdossiers worden tweemaal per jaar op relevantie getoetst door een
toetsingscommissie.
o In de toetsingscommissie zitten vertegenwoordigers vanuit alle domeinen van het
dementiespectrum: cliëntdomein, publiek domein, sociaal domein en medisch
domein.

5.3

Huidige situatie



Netwerken zijn erg verschillend in onderliggende visie, waarden en structuur. Sommige
willen een klantreis als basis voor de website; andere willen de visie van positieve
gezondheid.
Netwerken wisselen qua kwaliteit en kwantiteit van hun informatievoorziening.

Informatie over wie, wat, waar
 Er wordt landelijk een interactieve digitale landkaart bijgehouden, waarop per netwerk
doorgeklikt kan worden naar de website en de contactgegevens van het betreffende
netwerk.
 Het is ondoenlijk om één format en één structuur te maken voor het geven van informatie
over wie, wat, waar voor alle 63 netwerken. Maatwerk is de oplossing.
 De wie, wat, waar is moeilijk actueel te houden.
 De wie, wat, waar is alleen digitaal bij te houden.
 De websites van de afdelingen van Alzheimer Nederland bevatten standaard geen regionale
of lokale informatie over wie, wat, waar.
Algemene informatie voor patiënten, naasten en vrijwilligers
 De websites van Alzheimer Nederland voorzien in een behoefte als het gaat om algemene
informatie over dementie voor patiënten, hun naasten en vrijwilligers. Hier zijn ook
brochures te downloaden (www.dementie.nl) en trainingen en campagnes te vinden
(www.samendementievriendelijk.nl). Vanuit de websites van de regionale
dementienetwerken kan hiernaar doorgelinkt worden. Er is informatie in meerdere talen en
voor mensen met laaggeletterdheid (in beelden), maar dit moet verder uitgebreid worden.
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Algemene informatie voor professionals
 Professionals komen via de zoektermen snel op de websites van Alzheimer Nederland uit,
maar kunnen op zoek zijn naar verdieping die zij daar niet vinden.

5.4

Acties

Onderzoek (2021)
 DNN onderzoekt met VWS hoe de verplichting tot een regionale wie, wat, waar verankerd
kan worden. Is dit bijvoorbeeld als taak bij de gemeenten te beleggen?
 De schaalgrootte voor de wie, wat, waar is het gemeentelijk niveau. Samen met Vilans en de
regionale netwerken onderzoekt DNN wat de regionale netwerken nodig hebben om deze
informatie beschikbaar te stellen en actueel te houden.
 DNN, Pharos en Alzheimer Nederland onderzoeken wat de informatiebehoefte is voor:
o migranten met dementie en hun naasten
o mensen met lage gezondheidsvaardigheden en hun naasten
 DNN en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd onderzoeken wat de
informatiebehoefte is voor jonge mensen met dementie jonger en hun naasten.
 DNN en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland onderzoeken wat de informatiebehoefte
is voor mensen met een beperking en dementie en hun naasten.
 DNN en Vilans onderzoeken met de professionals uit het hele werkveld wat hun behoefte is
aan algemene informatie over dementie: wat ze al gebruiken en wat ze nog missen.
Inrichten (2022)
 DNN en Vilans formuleren en beslissen wat de richtlijnen en uitgangspunten zijn waaraan de
informatie van de regionale netwerken moet voldoen. Bijzondere elementen voor de
websites zijn:
o informatie voor jonge mensen met dementie
o informatie voor migranten met dementie
o informatie voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking
o informatie voor mensen met dementie en lage gezondheidsvaardigheden
 VWS schrijft met DNN een subsidieronde uit om de websites van de regionale netwerken te
kunnen optimaliseren.
 Op een landelijke website komen Kennisdossiers Dementie beschikbaar voor professionals.
 Er wordt een Toetsingscommissie Kennisdossiers opgezet, met daarin vertegenwoordigers
vanuit alle domeinen van het dementiespectrum: cliëntdomein, publiek domein, sociaal
domein en medisch domein.
Verrichten (2023)
 De algemene informatie voor migranten met dementie wordt in meerdere talen
gepubliceerd.
 De algemene informatie voor patiënten, naasten en vrijwilligers wordt geschikt gemaakt voor
mensen met laaggeletterdheid (beelden).
 De netwerken linken door naar de landelijke website met kennisdossiers voor professionals.
 De kennisdossiers zijn geactualiseerd en bevatten relevante informatie voor de professional.
 Er zijn brochures in meerdere talen voor laaggeletterden (beelden) die de regionale
netwerken kunnen verstrekken.
 Dementievriendelijk.nl bevat trainingen en campagnes in meerdere talen en verwijst naar de
websites van regionale netwerken voor lokale campagnes en trainingen.
 De regionale netwerken optimaliseren hun websites en hun analoge informatievoorziening,
zoals brochures.
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Evalueren en bijstellen (2024)
 Er wordt een Evaluatierapport Informatie opgesteld met daarin aandacht voor onder andere:
o wat er nodig is om de regionale wie, wat, waar te verbeteren.
o wat er nodig is om de algemene informatie voor patiënten, naasten en vrijwilligers te
verbeteren.
o wat er nodig is om de algemene informatie voor professionals te verbeteren.
o de algemene richtlijnen en uitgangspunten waaraan de informatie van de netwerken
moet voldoen.
 De netwerken verbeteren hun digitale en analoge informatievoorziening op basis van het
Evaluatierapport Informatie.
 De kennisdossiers worden tweemaal per jaar op relevantie getoetst en bijgesteld door de
Toetsingscommissie Kennisdossiers.
Borgen (2025)
 Zie doelstelling ‘Regionale dementienetwerken’, hoofdstuk 4.
 De Toetsingscommissie Kennisdossiers wordt onderdeel van de nationale dementiestrategie.
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Hoofdstuk 6
6.1

Register Dementiezorg en -ondersteuning

Doelstelling

De doelstelling bij het thema ‘Informatie’ is als volgt:
Vanaf 2030 werkt elk regionaal dementienetwerk zelflerend met gegevens uit het Register
Dementiezorg en -ondersteuning.

6.2

Gewenste situatie

Inhoud
 Er is een onafhankelijk Register Dementiezorg en -ondersteuning dat ten minste jaarlijks
actuele en betrouwbare data heeft over zorggebruik van mensen met dementie en hun
naasten. Het register stelt deze data ter beschikking aan de afzonderlijke regionale
dementienetwerken.
 Het register bevat de huidige gegevens over zorggebruik6 en bevat daarnaast data over
zorggebruik van wijkverpleging en casemanagement dementie (dit is een resultaat van de
pilot van het register), de data van Vektis en de data van alle huisartspraktijken.
 Er zijn mogelijk nog data uit andere gegevensbronnen aan het register toegevoegd, zoals de
cijfers van het aantal mensen met dementie per gemeente en de Mantelzorgmonitor van
Alzheimer Nederland. Er is contact met aanpalende initiatieven en informatiebronnen over
het delen van data.
 De behoeften uit de praktijk zijn leidend voor de optimalisatie van het register.
 Alle prestatie-indicatoren uit de Zorgstandaard Dementie zijn, indien mogelijk, in het register
opgenomen en per netwerk beschikbaar.
 De verschillende gegevens in het register zijn geordend volgens de Zorgstandaard Dementie:
o niet-pluisfase
o diagnosefase
o leven met dementie, onder te verdelen in thuis wonen met dementie en wonen in
een zorginstelling
o stervensfase en nazorg
 De data in het register zijn in te zien per gemeente.
 Er zijn in het register vergelijkende cijfers tussen de netwerken.
 VWS gebruikt de data uit het register om de resultaten te meten en monitoren van de doelen
die in de programma’s van de nationale dementiestrategie zijn gesteld.
Gebruik
 Netwerken kunnen online op elk moment de data van hun netwerk genereren en inzien.
 Er worden jaarlijks een aantal landelijke thematische factsheets door het register
gepubliceerd. Zo mogelijk gebeurt dit op het niveau van de netwerken.
 Netwerken en hun deelnemende organisaties zijn in staat om de data uit het register goed te
interpreteren. Hierdoor kunnen ze anticiperen en sturen op de juiste ondersteuning en zorg
bij mensen met dementie en hun naasten. Het is niet de bedoeling dat netwerken worden
afgerekend of aangestuurd door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren die toegang
hebben tot het register.
6

Op dit moment bevat het Register data over: achtergrondkenmerken, sterfte, gebruik WLZ,
ziekenhuisopnamen, medicatiegebruik, maatschappelijke ondersteuning, zorg door de huisarts, zorg via de
huisartsenpost, zorggebruik van inwonende partners van mensen met dementie .
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Netwerken delen goede voorbeelden van werken met data zodat andere netwerken ervan
kunnen leren.

Randvoorwaarden
 Er is zo min mogelijk extra administratieve belasting voor de netwerken en de daaraan
verbonden organisaties om het register te vullen met data.
 Het register is ondergebracht bij een landelijke organisatie die de dataverzameling,
dataverwerking en de techniek beheert, en alles wat daarmee te maken heeft. Het register is
een vast gegeven en heeft geen projectstatus.
 Er is een stuurgroep voor het register waarin verschillende partijen zitting hebben. De
netwerken hebben via DNN altijd inspraak in hoe het register functioneert, wordt gebruikt en
wordt ontwikkeld, zodat de dagelijkse praktijk het uitgangspunt is en blijft.

6.3

Huidige situatie

Inhoud
 Er is een register met data over zorggebruik uit 2017; de data uit 2018 en 2019 ontbreken.
 De data over wijkverpleging en casemanagement dementie ontbreken in het register.
 Wellicht zijn er nog meer informatiebronnen waaruit data moet worden toegevoegd.
Bijvoorbeeld de overige data van huisartsen, waarvan nu maar 5 tot 10% in het register staat.
 Data kunnen niet per gemeente worden gegenereerd.
 Slechts twee van de veertien prestatie-indicatoren uit de Zorgstandaard Dementie staan in
het register.
 VWS heeft nog geen meetbare doelen gesteld in de programma’s van de nationale
dementiestrategie.
Gebruik
 Het is mogelijk om met het register regionale rapportages met data per netwerk te maken en
eventueel per sub-regio uit te splitsen. Het is ook mogelijk om landelijk thematische
factsheets te maken op zorgkantoorniveau.
 De meeste netwerken werken niet met data om de kwaliteit van zorg te verbeteren: de juiste
zorg op het juiste moment op de juiste plek.
 Er komt in het najaar van 2020 een kennisdossier over werken met data door netwerken. Dit
kennisdossier is nog niet getoetst aan de praktijk van de netwerken.
 Er zijn diverse instanties die regelmatig cijfers vragen van de netwerken, zoals de NZa,
zorgverzekeraars, Bureau HHM en landelijke kennisinstituten. Dit kost de netwerken veel
tijd.
Randvoorwaarden
 Vanuit Dementiezorg voor Elkaar (DvE) is Nivel de projectleider en beheerder van het
register.
 Netwerken kunnen vanwege AVG-procedures geen data voor casemanagement dementie
leveren.
 DNN heeft geen plek in de governance-structuur van het register.
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6.4

Acties

Inhoud (2021)
 De data uit 2018 en 2019 worden aan het register toegevoegd.
 De data van Vektis en wijkverpleging dementie worden toegevoegd.
 Er wordt gestart met toevoegen van data over gebruik van casemanagement dementie. Als
netwerken data moeten aanleveren, dan worden ze hierbij ondersteund.
 Er wordt onderzocht of het mogelijk en waardevol is om de data in het register in te delen
volgens de Zorgstandaard Dementie.
 VWS gaat het register verder ontwikkelen voor monitoring op de resultaten van de nationale
dementiestrategie.
Gebruik (2021)
 Tot het moment dat het mogelijk is voor netwerken om online data te kunnen genereren uit
het register, worden er jaarlijks digitale rapportages per netwerk geleverd.
 Er worden jaarlijks landelijke thematische factsheets door het register geleverd.
Randvoorwaarden (2021)
 Er wordt door VWS een landelijke, onafhankelijke beheerder van het register aangewezen. Er
wordt voldoende budget beschikbaar gesteld.
 De governance-structuur van het register wordt vastgesteld en uitgevoerd.
 DNN wordt aan de stuurgroep van het register toegevoegd.
Inhoud (2022)
 Er wordt onderzocht welke data van informatiebronnen nog meer aan het register moeten
worden toegevoegd. Hierbij wordt eerst overlegd met de gebruikers om te ontdekken wat de
behoefte is, om te voorkomen dat we data invoeren die niet gebruikt worden.
 Er wordt een start gemaakt met het toevoegen van de data van alle huisartsen.
 Er wordt onderzocht of de thematische factsheets ook op netwerkniveau kunnen worden
geleverd.
Gebruik (2022)
 Er wordt onderzocht wat netwerken nodig hebben om met data te kunnen sturen op
kwaliteit van ondersteuning en zorg, met aandacht voor de Zorgstandaard Dementie. Er
wordt een ondersteuningsstructuur opgezet voor de netwerken, om hen te begeleiden bij
het werken met en sturen op data uit het register. Daarvoor is voldoende budget
beschikbaar.
 De netwerken beginnen stapsgewijs data te gebruiken om te sturen op de juiste
ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Ze doen dit in onderling
overleg met de organisaties die deel uitmaken van hun netwerk.
 Netwerken kunnen werken met data in een veilige leeromgeving.
Inhoud (2023)
 Alle prestatie-indicatoren uit de Zorgstandaard Dementie worden, als het mogelijk is, aan het
register toegevoegd. Als dit een administratieve belasting vormt voor de organisaties die de
netwerken vormen, dan wordt hiervoor een oplossing gezocht.
Gebruik (2023)
 Het wordt mogelijk gemaakt dat netwerken de data uit het register online en per gemeente
kunnen genereren en inzien.
 Netwerken werken verder aan het gebruik van data uit het register en delen hun ervaringen.
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Inhoud (2024)
 Er wordt onderzocht hoe gemonitord kan worden of en hoe netwerken werken met data uit
het register en hoe hun leerproces verloopt.
Gebruik (2024)
 Netwerken evalueren het gebruik van data uit het register en delen hun ervaringen.
Inhoud (2025-2030)
 Op basis van de periode tot en met 2024 wordt het register doorontwikkeld dan wel
bestendigd.
 Nieuwe ontwikkelingen en behoeften van netwerken en andere gebruikers worden in het
register verwerkt.
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Hoofdstuk 7
7.1

Rol en positie van DNN

Doelstelling

De doelstelling bij het thema ‘Rol en positie DNN’ is als volgt:
In 2025 is DNN een krachtige netwerkorganisatie van waaruit samen met de netwerkcoördinatoren
wordt gewerkt aan verbetering van ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun
naasten, binnen de kaders van de nationale dementiestrategie.

7.2

Gewenste situatie










DNN heeft een sterke beweging op gang gebracht in de ontwikkeling van ondersteuning en
zorg aan mensen met dementie en hun naasten, samen met de netwerkcoördinatoren.
Bij alles wat we doen zijn we gericht op het verbeteren van de zorg voor mensen met
dementie en hun naasten.
In de organisatie- en communicatiestructuur van DNN komt de nauwe samenwerking met de
netwerkcoördinatoren tot uitdrukking.
Praktijkervaringen spelen een grote rol in de ontwikkeling en verdieping van de
ondersteuning en zorg aan mensen met dementie. Alle betrokken partijen dragen daaraan
bij: mensen met dementie, familie en vrienden, de directe omgeving, casemanagers
dementie, vrijwilligers, zorgverleners, gemeenten en zorgaanbieders.
DNN heeft een autonome en onafhankelijke positie.
Nadrukkelijk zal steeds de verbinding met de praktijk worden meegenomen in onze
overwegingen en acties. De rechtvaardiging van ons handelen ligt bij de regionale
dementienetwerken. DNN bouwt met de netwerken aan een sterk platform.
DNN is zich bewust van het belang van zorgvuldige communicatie met en inbreng van de
netwerken door middel van de netwerkcoördinatoren.
Er staat een financiële vergoeding tegenover de energie en tijd die bestuursleden en
netwerkcoördinatoren inzetten voor de verdere ontwikkeling van DNN.

Gewenste samenwerking met de netwerkcoördinatoren
 Er is een directe samenwerking met de netwerkcoördinatoren en via hen met alle
netwerken. In de samenwerking wordt rekening gehouden met de bestaande situatie in de
netwerken en moet er oog blijven voor mogelijke kwetsbaarheden in de regio.
 Alle netwerken zijn participant van DNN. Aan de deelname zijn verplichtingen verbonden.
We verwachten van de netwerken dat ze de doelstellingen van DNN onderschrijven en dat ze
met DNN samenwerken bij de ontwikkeling van plannen en het uitvoeren van afspraken.
 Er is een efficiënte en effectieve communicatiestructuur opgebouwd met de netwerken:
o Documenten en afspraken staan op de website van DNN en zijn bereikbaar voor de
netwerken.
o De netwerken kunnen via de digitale communicatiestructuur meedenken en
meepraten over de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met dementie en de
gewenste verbeteringen waaraan we werken.
 Vanuit DNN willen we netwerken (laten) ondersteunen bij:
o het functioneren van het netwerk
o het verbeteren van de rol en positie van de netwerkcoördinator
o planmatig werken
o implementeren van de Zorgstandaard Dementie
o werken met het register
o werken aan de dementievriendelijke samenleving
o samenwerken met gemeenten
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o

samenwerken met de zorgverzekeraar

Gewenste rol landelijk beleid en ontwikkelingen
 DNN heeft invloed op landelijke (beleids)ontwikkelingen vanuit de praktijk.
 DNN heeft een goede samenwerking opgebouwd met andere landelijke organisaties.

7.3

Huidige situatie

Sinds de oprichting in 2017 bestaat DNN uit een uitvoerend bestuur. De bestuursleden hebben de
werkzaamheden verdeeld. Alle organisatie en uitvoering van het werk is door de bestuursleden zelf
gedaan.
Het bestuur van DNN is gericht op het binden van de netwerken en het meedenken en participeren
in alle landelijke ontwikkelingen op het gebied van casemanagement dementie en de ondersteuning
en zorg voor mensen met dementie.
Het bestuur bestaat uit betrokken netwerkcoördinatoren die eigen ervaringen inbrengen in beleid en
praktijkontwikkeling.
In de afgelopen jaren zijn 50 van de 63 netwerken participant geworden. DNN heeft een stevige
positie verworven in het veld van landelijke organisaties en kenniscentra die zich bezighouden met
de (ontwikkeling van) ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

7.4

Acties

Inrichting ondersteunende organisatie
Er wordt een ondersteunend bureau ingericht. Dit bureau voert het beheer en de administratie uit,
zoals de ledenadministratie, contributie innen en werkruimten regelen.
Het bureau levert ook dienstverlening naar het bestuur en naar de netwerkcoördinatoren. Deze
dienstverlening omvat structurele werkzaamheden om het samenwerkingsverband met de
netwerkcoördinatoren vorm te geven en in stand te houden. Het gaat bijvoorbeeld om het
informeren en organiseren van de onderlinge communicatie en de afspraken met andere partijen.
Ontwikkeling bestuur
Het bestuur gaat zich ontwikkelen van een uitvoerend bestuur naar een bestuur gericht op
beleidsontwikkeling en -beïnvloeding. Het gaat zich bezighouden met inhoudelijke adviezen en het
(mede) opstellen van beleid, standpunten, jaarplannen, en het ontwikkelen van (gezamenlijke)
collectieve kaders voor de netwerken.
Een belangrijke functie van het bestuur is ook de ‘antennefunctie’. Het bestuur zal de actualiteit
volgen en daarop inspelen. Denk aan oppikken van signalen over relevante ontwikkelingen in de
maatschappij en in het overheidsbeleid. Het gaat ook om signaleren van externe bedreigingen en
kansen en eventueel uitvoeren van de lobby.
In deze taken is er steeds sprake van tweerichtingsverkeer: vanuit de netwerken naar het landelijke
beleid en andersom. DNN brengt de praktijkervaring in bij de landelijke platforms van beleidmakers
en is daarmee de verbinder van beleid en praktijk. Voor DNN zijn de netwerkcoördinatoren het
aanspreekpunt voor ontwikkeling van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie. DNN
brengt signalen van de praktijk in bij landelijke platforms en toetst beleid aan de praktijk voordat het
gemeengoed wordt.
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VWS
Landelijke programma’s

DNN

Regionale dementienetwerken
Het bestuur wil haar adviserende rol in beleidsontwikkeling verder uitbouwen. Inbreng in beleid
wordt getoetst bij de achterban. De netwerkcoördinatoren zien we als onze experts.
Het bestuur heeft ook een rol als bewaker en initiator als er ontwikkelingen zijn in de praktijk van
dementiezorg waarvoor DNN niet automatisch wordt ingeschakeld. We laten betrokken partijen
weten dat de ontwikkelingen getoetst moeten worden aan de praktijk.
Uitbouwen werkstructuur netwerkcoördinatoren
Op dit moment is er een tweejaarlijkse coördinatorenraad. Die ontwikkelen we naar een intensievere
vorm van informatie en communicatie. Naast de coördinatorenraad richten we overlegmomenten in
met subgroepen, bijvoorbeeld op regio-indeling. Daarnaast gaan we samenwerken op thema’s,
waarvoor we werkgroepen zullen samenstellen. Het gaat om informeren, koppelen en stimuleren;
het bij elkaar brengen van de juiste personen op het juiste moment. Daarmee organiseer je
kruisbestuiving en kunnen we kennis en innovatie verspreiden.
Samenwerking met derden
Voor zover dat nog niet het geval is, gaan we samenwerken met landelijke programma’s en
kennisinstituten, zoals:
 ministerie van VWS
 Alzheimer Nederland
 Vilans
 Pharos
 Nivel
 Trimbos
 Movisie
 Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
 Samen dementievriendelijk
 Langer Thuis
 Pact voor ouderenzorg
 Thuis in het verpleeghuis
 Memorabel/ZonMW
 Zorgverzekeraars Nederland
 ActiZ
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Groeiscenario DNN
DNN streeft naar een krachtige netwerkorganisatie die verbonden is met alle netwerken in
Nederland. We zien het volgende groeiscenario voor ons:
Start organisatie DNN (2021)
 ondersteunend bureau inrichten
 uitvoerende kracht vergroten door ondersteuning op administratie
 ondersteuning realiseren bij organisatie van bijeenkomsten en werkgroepen
 ondersteuning realiseren bij ontwikkeling digitale communicatiestructuur met de netwerken
 bestuur stuurt op doelen, betrokkenheid bij uitvoering groot
 bestuur maakt taakverdeling op thema’s; portefeuilleverdeling
 programmamanagement op gestelde doelen
 eind 2021 alle netwerken lid van DNN
 vergoeding organiseren voor bestuursleden, zodat zij in staat worden gesteld de beweging
gaande te houden
 vergoeding organiseren voor de bijdrage van de netwerkcoördinatoren aan het landelijke
netwerk; mogelijk maken inzet van tijd in werk- en projectgroepen
 samenwerking opbouwen met ondersteunende organisaties zoals Alzheimer Nederland,
Vilans, ZonMW, Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Pharos
Uitbouw organisatie DNN (2022)
 ontwikkelen naar een toekomstbestendige beweging
 vergroten uitvoerende kracht
 rollen van het bestuur hebben vaste vormen gekregen; portefeuilleverdeling functioneert
optimaal
 samenwerking met landelijke partijen en organisaties is tot stand gekomen, met een positiefkritisch werkklimaat
Communicatie en samenwerking netwerken (2023)
 communicatie en samenwerking met de netwerken heeft een vaste structuur en frequentie
 organisatie van een gezamenlijke beweging heeft vastere vormen gekregen
 inbreng in en deelname aan het bestuur van DNN zijn duurzaam georganiseerd
Door ontwikkelen (vanaf 2024)
Vanaf 2024 door ontwikkelen DNN op basis van:
 evaluatie 2020-2023
 stand van zaken nationale dementiestrategie
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Bijlage 1

Missie en visie

Missie: waar staan we voor?
Dementie Netwerk Nederland heeft als missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen
met dementie en hun naasten. DNN richt zich op een samenhangend aanbod van ondersteuning en
ondersteuning en zorg aan én in overleg met mensen met dementie en hun naasten in de regionale
dementienetwerken.
Wij werken vanuit de overtuiging dat het bundelen van krachten in zorg en welzijn kan leiden tot
persoonsgerichte en integrale ondersteuning en zorg. Hierbij speelt de casemanager dementie een
centrale en verbindende rol.
Visie: waar gaan we voor?
DNN richt zich op de volgende drie speerpunten:
1. Praktijkontwikkeling en innovatie: We willen optimale zorg en welzijn bereiken voor én met
mensen met dementie en hun naasten. Dit doen we samen met de regionale netwerken.
2. Netwerkversterking: We willen regionale samenwerking versterken. Dat geldt zowel voor de
netwerken als voor het casemanagement.
3. Beleidsbeïnvloeding: We willen een sterke positie in het landelijke veld realiseren en kritisch
meedenken in beleidsontwikkeling, waarbij we namens de praktijk in de netwerken
gesprekspartner zijn in het landelijk speelveld.
Afstemming en samenwerking
Dementiezorg is een veld waarin vele factoren en krachten een rol spelen. Denk hierbij aan
demografische, maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen, maar ook aan onderzoek en de
zoektocht naar kostenbeheersing. De netwerken dementie hebben als geen ander te maken met al
deze factoren en krachten. Zij bezitten dan ook unieke kennis en expertise vanuit de praktijk.
Regionale netwerken dementie worden gecoördineerd door een netwerkcoördinator. DNN werkt in
nauwe afstemming met deze coördinatoren om praktijk en beleid aan elkaar te verbinden. Wij willen
ervoor zorgen dat de praktijk gehoord wordt op beleidsniveau. Daarnaast vertalen we nieuwe
beleidsimpulsen naar de praktijk. We willen de eigenheid van de verschillende organisaties en
netwerken daarbij waarborgen.
De coördinatoren werken onafhankelijk in hun regio en zijn spin in het web van verschillende
belangen. Zij denken vanuit het belang van de mensen met dementie en hun naasten. Het is
belangrijk dat bestuurlijke verankering van de netwerken gewaarborgd is.
Rol en positie van DNN
DNN is een krachtige en onafhankelijke landelijke organisatie, die samen met de regionale netwerken
continu verbeteringen en vernieuwingen realiseert in de ondersteuning en zorg aan én met mensen
met dementie en hun naasten.
De rechtvaardiging van ons handelen ligt bij de praktijk in de netwerken. Wij kennen het veld van de
dementiezorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau. We zijn ons bewust van het belang van
zorgvuldige communicatie met en inbreng van de regionale netwerken via de netwerkcoördinatoren.
DNN geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het landelijk beleid rondom dementiezorg en ondersteuning. Wij willen de inbreng vanuit de praktijk vergroten. De netwerkcoördinatoren zijn
onze spreekbuis, maar ook de andere ondersteuning en zorg betrokken partijen hebben daar een
aandeel in, zoals mensen met dementie, familie en vrienden, de directe omgeving (buren, winkels,
enzovoorts), vrijwilligers en professionals.
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Bijlage 2

Werkwijze en ondernomen activiteiten

Hieronder volgt het overzicht van de acties die DNN heeft ondernomen om het plan van aanpak voor
de nationale dementiestrategie inhoud te geven. Alle overleggen hebben digitaal plaatsgevonden,
behalve die op 25 augustus en 16 september.
















Overleg regionale dementienetwerken
We hebben de netwerken dementie uitgebreid geconsulteerd over de inhoud van ons plan
van aanpak zodat dit goed aansluit bij hun werkpraktijk. We deden dit in:
o de coördinatorenraad op 11 juni en 26 november;
o de speciaal geformeerde Klankbordgroep van coördinatoren op 15 september en 10
november;
o in subgroepen met netwerken op 29 september.
Steun bij leven met dementie
We hebben het onder andere gehad over de invulling van het thema ‘Steun bij leven met
dementie’ in het overleg met de netwerken.
Zorgstandaard Dementie
We hebben drie keer een overleg gehad met Rinske Boomstra van Dementiezorg voor Elkaar
(DvE), projectleider Zorgstandaard Dementie; op 30 juli, 15 en 21 september.
Eind januari 2021 vindt er nog een landelijk overleg plaats tussen DvE en de 63 netwerken
over de implementatie van de Zorgstandaard Dementie. De voorbereiding hiervan vindt
plaats op 24 november en in december. Dit valt buiten de opdrachtperiode.
Regionale dementienetwerken
We hebben in augustus een schriftelijke inventarisatie gedaan onder de 63 netwerken om
een goed beeld te krijgen van de organisatie van de netwerken en de inzet van de
casemanagers, de samenwerking met de gemeenten/huisartsen en de gegevens over het
aantal mensen met dementie.
Informatie
Voor het onderdeel Informatie hebben we twee keer een overleg gehad met Julie Meerveld
van Alzheimer Nederland; op 13 juli en 18 augustus.
Register Dementiezorg en -ondersteuning
We hebben twee keer een overleg gehad met Carola Döpp, projectleider van het Register,
en Anneke Francke van DvE; op 23 juni en 10 augustus.
Rol en positie DNN
We hebben drie keer een bijeenkomst gehad met Frank Beemer; op 16 september, 16
oktober en 4 november.
Voorbereidend overleg landelijke organisaties
Er zijn gesprekken gevoerd met:
o Suzanne Verbree van het Pact voor Ouderenzorg en de programma’s Langer Thuis en
Thuis in het Verpleeghuis; op 19 oktober.
o Marjon Verboom en Thed van Kempen van het Kenniscentrum Dementie op Jonge
Leeftijd; op 1 oktober.
o Marjolein Scholten en collega’s van Memorabel; op 15 oktober.
o Roshnie Kolste en Jennifer van den Broeke van Pharos; op 24 augustus.
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Overleg VWS
Er is vijf keer een afstemmingsoverleg geweest over de voortgang van het plan van aanpak
met Jacqueline Hoogendam van VWS; op 27 juli, 20 augustus, 22 september, 3 oktober en 5
november.
Er heeft vijf keer een overleg plaatsgevonden met Karlijn Kwint van DvE; op 8 juni, 2 juli, 21
juli, 24 augustus en 21 september.
Er is twee keer een afstemmingsoverleg geweest met Robbert Huijsman van Geriant, Karlijn
Kwint van DvE en Henk Nies van Vilans; op 25 augustus en 11 november.
Het lezen en verwerken van de inhoud van document ‘Nationale dementiestrategie 20212030’ dat op 21 september 2020 is gepubliceerd.
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