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Inhoudsopgave



 
Algemene Informatie



 
Algemene Informatie

Terug naar:

Dementiemonitor
mantelzorg 2018
Cijfers

Uitkomsten van de landelijke dementie 
monitor mantelzorg 2018.

Infographic Dementie-
monitor mantelzorg 2018
Cijfers

De landelijke dementiemonitor in 
beeld.

Landelijk

Infographic Dementie-
monitor mantelzorg 2018
Cijfers - deel 2

De landelijke dementiemonitor in 
beeld.

Infographic Dementie-
monitor mantelzorg 2018
Ingezoomd - Achtergrond

De landelijke dementiemonitor in 
beeld.

Infographic Dementie-
monitor mantelzorg 2018
Ingezoomd - Gezondheid

De landelijke dementiemonitor in 
beeld.

Infographic Dementie-
monitor mantelzorg 2018
Ingezoomd - Sociaal leven

De landelijke dementiemonitor in 
beeld.

https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Landelijke-rapportage-Dementiemonitor-2018.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Infographic-Dementiemonitor-2018-1.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Infographic-Dementiemonitor-2018-2.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Ingezoomd-Achtergrond.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Ingezoomd-Gezondheid.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Ingezoomd-Sociale-leven.pdf


 
Algemene Informatie

Terug naar:

Kerncijfers en prognose
Waardenland
Cijfers

Cijfers en prognose over het aantal 
mensen met dementie in de regio 
Waardenland.

Regiorapportage  
dementiemonitor 
Cijfers

Regionale cijfers over mantelzorgers 
voor dementie in de regio  
Waardenland.

Regio

Meerjarenbeleidsplan  
ketenzorg dementie 
2019-2021

Plannen voor de ketenzorg dementie 
Waardenland voor de jaren 2019-2021.

Jaarplan  
ketenzorg dementie 
2019

Plannen voor de ketenzorg dementie 
Waardenland voor het jaar 2019.

Rapportage  
Casemanagement 
Cijfers Q4 2019

Regionale cijfers over mantelzorgers 
voor dementie in de regio  

Infographic Dementie-
monitor mantelzorg 2018
Cijfers

De regionale dementiemonitor in 
beeld.

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Prognose-aantal-mensen-met-dementie-Waardenland.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Rapport-Dementiemonitor-Mantelzorg-2018-Regio-Vijfheerenlanden-Drechtsteden-Alblasserwaard.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Meerjarenbeleidsplan-oktober-2018.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Jaarplan-Ketenzorg-2019.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2020/02/Overzicht-ketenzorg-dementie-Q4-2019.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Infographic-Dementiemonitor-2018-Regio-Vijfheerenlanden-Drechtsteden-Alblasserwaard.pdf


 
Algemene Informatie

Terug naar:

Notitie organisatie en  
aansturing 2017
Organisatie Ketenzorg

Afspraken op het gebied van ketenzorg 
en casemanagement voor 2017.

Samenwerkings- 
overeenkomst
Overeenkomst

Overeenkomst van 2016 betreffende de  
dementieconsulenten.

Taakverdeling  
werkgroep
Organisatie Ketenzorg

Afspraken over de taakverdeling in de 
werkgroep.

Werkgroep ketenzorg 
dementie
Organisatie Ketenzorg

Afspraken op het gebied van ketenzorg 
en casemanagement voor 2017.

Organisatie

Stuurgroep kwetsbare 
ouderen 
Organisatie Ketenzorg

Meer informatie over de stuurgroep

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Notitie-organisatie-en-aansturing-2017.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Samenwerkingsovereenkomsten-dementieconsulenten.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Taakverdeling-in-werkgroep-Ketenzorg-dementie-2017.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/werkgroep.pdf


 
Algemene Informatie

Terug naar:

“Goede zorg voor 
mensen met dementie”
Organisatie Ketenzorg

Visie op ketenzorg dementie voor 2017 
en verder.

Sideletter Alzheimer 
Nederland
Organisatie Ketenzorg

Reactie van Alzheimer Nederland op de
visie.

Visie

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Visie-op-Ketenzorg-dementie-2017-en-verder.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Sideletter-Alzheimer-Nederland-afd.pdf


Onderdelen van de keten



 

Voorlichting en Advies

Terug naar:

Voorlichting en Advies



 
Voorlichting en advies

Terug naar:

Flyer inloophuis  
Alblasserdam
Informatiemateriaal

Flyer met informatie over het  
inloophuis.

Flyer inloophuis  
Leerdam
Informatiemateriaal

Flyer met informatie over het  
inloophuis.

Voorbeelden

Flyer Dementie
Informatiemateriaal 

Een flyer van de gemeente Sliedrecht 
over het herkennen en omgaan met 
mensen met dementie. 

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Flyer-inloophuis-dementie-Alblasserdam.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Flyer-Inloophuis-Dementie-Leerdam.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/flyer-a5-dementie-Sliedrecht.pdf


 
Voorlichting en advies

Terug naar:

Documenten



 

Signaleren en 
doorverwijzen

Terug naar:

Zorgpad 
Samenwerkingsafspraken 

De afspraken en route van een patiënt 
met (een vermoeden) van dementie, 
en de rol en verantwoordelijkheden 
van de verschillende hulp- en  
zorgverleners.

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Zorgpad-mei-2014.pdf


 
Ziektediagnostiek

Terug naar:



 

Casemanagement 
Dementie

Terug naar:

Casemanagement Dementie



 

Casemanagement 
Dementie

Terug naar:

Casemanagers

CMD Team GOAC
Informatiemateriaal

Flyer over de werkzaamheden van een 
casemanager, en de contactgegevens 
van team GOAC.

CMD Team Dordrecht 1
Informatiemateriaal

Flyer over de werkzaamheden van een 
casemanager, en de contactgegevens 
van het team Dordrecht 1.

CMD Team Dordrecht 2

Informatiemateriaal

Flyer over de werkzaamheden van een 
casemanager, en de contactgegevens 
van team Dordrecht 2

CMD Team Zwijndrecht 
Hendrik-Ido-Ambacht
Informatiemateriaal

Flyer over de werkzaamheden van een 
casemanager, en de contactgegevens 
van team Zwijndrecht HIA. 

https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/flyer-casemanagers-Goac-mei-2019.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/flyercasemanagers_dordrecht1-mei-2019.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/05/flyercasemanagers_dordrecht2-mei-2019.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/12/flyercasemanagers_zwijndrecht-december-2019-1.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/12/flyercasemanagers_zwijndrecht-december-2019-1.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/12/flyercasemanagers_zwijndrecht-december-2019-1.pdf


 

Casemanagement 
Dementie

Terug naar:

Expertise 
dementieconsulenten
Overzicht

Overzicht van de expertises van  
casemanagers en hun toegevoegde 
waarde in het proces. 

Werkwijze

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/Expertise-dementieconsulenten.pdf


 

Casemanagement 
Dementie

Terug naar:

Ketensamenwerking



 

Casemanagement 
Dementie

Terug naar:

Registratie  
Casemanagement
Cijfers
Cijfers over de ketenzorg in 2018.

Registratie

https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Rapportage-Q3-2018-Casemanagagement-Waardenland.pdf


 

Welzijn en  
welbevinden

Terug naar:

Welzijn en welbevinden



 

Welzijn en  
welbevinden

Terug naar:

Infographic Respijtzorg

Informatiemateriaal

Infographic over respijtzorg in  
Barendrecht, Albrandswaard en  
Ridderkerk.

Respijtzorg

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/Infographic-Respijtzorg-BAR-DEF.pdf


 

Welzijn en  
welbevinden

Terug naar:

Infographic  
Mantelzorger in balans
Informatiemateriaal

Infographic over de balans van de  
mantelzorger, en de mogelijke  
ondersteuning.

Mantelzorgondersteuning

Flyer Dementie, en nu?
Informatiemateriaal

Een flyer over de scholing voor  
mantelzorger.

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/Infographic-balansmodel-mantelzorger-5bMOV-13120727-1.05d.pdf
https://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-Dementie-Nu.pdf


 
Opname

Terug naar:

Veilige overdracht in de 
zorgketen

Samenwerkingsafspraken
De gang van zaken rondom de  
overdrecht van patienten van en naar 
het ziekenhuis.

Crisisregeling  
Verpleeghuis regio 
Waardenland
Samenwerkingsafspraken
De werkwijze en rolen van de  
crisisregeling WIz binnen de regio 
Waardenland.

Ketenafspraken rond RM 
beoordeling

Samenwerkingsafspraken en  
signaallijst
Afspraken rondom RM-beoordeling in 
de keten, en obsevatielijst  
gevaarscriteria. 

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/20170620-SRZ-Veilige-overdracht-in-de-zorgketen-ZKH-VVT-versie-tbv-bespreking-met-keten.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Crisisregeling-Verpleeghuis-regio-Waardenland_revisie-mei-2017.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Ketenafspraken-rond-RM-beoordeling.pdf


 
Regionale projecten of  

vraagstukken



 
Dementie en nu

Terug naar:

Flyer Dementie, en nu?
Informatiemateriaal

Een flyer over de scholing voor  
mantelzorger.

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/Flyer-Dementie-Nu.pdf


Zorg voor jonge
mensen met dementie

Terug naar:

Folder jonge mensen 
met dementie 
Informatiemateriaal

Een folder over dementie op jonge 
leeftijd met tips voor huisartsen en 
verwijzers.

Verhalenflyer 

Informatiemateriaal

Een folder met verhalen van mensen 
met dementie op jonge leeftijd.

http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/folder-dementiezorg-jonge-mensen-met-dementie-waardenland.pdf
http://www.drechtzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/verhalenflyer-DVE-waardenland.pdf


Palliatieve zorg en
dementie

Terug naar:



Cultureel sensitieve
zorg

Terug naar:
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