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Uitgangspunten jaarplan 2021: Goede zorg voor mensen met dementie  

 Visie op Ketenzorg dementie in regio Waardenland 2017 en verder  
 
In de regio Waardenland is de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering en samenhang in de 
zorg voor mensen met dementie. Verwachte toename van het aantal mensen met dementie maakt 
duidelijk dat ook de komende jaren veel aandacht nodig is voor het verder werken aan optimale 
ketenzorg. De (dubbele) vergrijzing in Nederland betekent een sterke toename van het aantal mensen 
met dementie. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt tot meer 
dan een half miljoen in 2040.  
Het Deltaplan Dementie loopt af aan het einde van 2020. Gezien deze verwachte toename is ook na 

2020 planmatige ontwikkeling van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers, belangrijk.  

 VWS werkt hiervoor aan de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. 

Als voorlopige strategische doelen heeft VWS het volgende geformuleerd:  
1. In 2025 heeft elk netwerk algemene informatie over dementie met regionale ‘wie, wat, waar’ 
beschikbaar voor professional en patiënt.  

2. In 2025 werkt elk netwerk volgens de zorgstandaard dementie.  

3. Vanaf 2030 werkt elk netwerk zelflerend met gegevens uit het register dementiezorg en –
ondersteuning.  

4. Vanaf 2030 is elk netwerk geborgd in de regio en zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd, met 
structurele financiering.  
 

 Herziene Zorgstandaard dementie 
De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door 
organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken 
gemaakt over goede zorg bij dementie. Pijlers zijn persoonsgerichte en integrale dementie zorg voor 
personen met dementie en mantelzorgers, waarbij de zorg en ondersteuning stapsgewijs wordt 
geboden gedurende het hele ziektetraject en –beloop, afgestemd op de behoeftes van de personen met 
dementie en mantelzorgers. Er zijn 25 aanbevelingen opgesteld en kwaliteitsindicatoren die een 
belangrijke leidraad zullen vormen in het jaarplan 2020/2021 
 

 Meerjarenbeleidsplan Ketenzorg dementie Waardenland opgesteld in 2018 
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Jaarplan 2021 opgesteld op basis van meerjarenbeleidsplan 2019-2021. Besproken en 

geaccordeerd in werkgroep Ketenzorg dementie juli 2020. 

1. Versterking organisatie van de ketenzorg en bevorderen ketensamenwerking 

2. Actualisatie en verbreden integraal Zorgpad 

3. Dementievriendelijke gemeenten 

4. Specifieke doelgroepen 

5. Ontwikkelen expertteam casemanagemers dementie 

Acties Versterking organisatie van de 
ketenzorg 

Resultaat  Realisatie 

 
Verbreden van de samenstelling van de 
werkgroep Ketenzorg dementie afhankelijk 
van het thema 

- aanhaken gemeenten, huisartsen, 
ggz, thuiszorg 

- benaderen ketenpartners 
- nieuw convenant opstellen met 

aangesloten organisaties/bestuurders 
 

Stuurgroep Kwetsbare ouderen oprichten 
i.o.m deelnemersraad 
 

 
Duidelijkheid over wat de 
versterkende rol van de keten is, wat 
de keten betekent voor de regio, wie 
doet wat op welk moment? Update 
zorgpad en zorgprogramma  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorjaar 2021 
 
(m.b.v. Ines/Erna) 
 

Stuurgroep oprichten 
Acties Terugkoppeling Stuurgroep 

Resultaat  Wanneer 

Oprichten stuurgroep Breed draagvlak en aansluiten bij 
wensen en mogelijkheden van 
kwetsbare ouderen 

 

Korte voortgangsrapportage per kwartaal Kwartaalrapportage met cijfers Medio april, juli, 

oktober en januari 
Resultaten evaluatie functioneren werkgroep Korte notitie  Medio juli en 

januari 

Regio bijeenkomst organiseren voor alle 
betrokken ketenpartners met thema’s 
Herziene Zorgstandaard en Nationale 
Dementiestrategie. 
Breed samengestelde werkgroep voor 
voorbereiding van deze bijeenkomst. 
Halfjaarlijkse evaluatie van de werkgroep 
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Actie Bevorderen ketensamenwerking Resultaat  Wanneer 

Lokale samenwerking verstevigen: 
- kennismaken 
- rollen en verantwoordelijkheden in 

kaart brengen 
- werkafspraken / routekaart 
- ZSD bespreken met CM en bekijken 

wat ketenbreed opgepakt kan worden 

 
Visueel maken van wie doet wat, 
welke rollen en 
verantwoordelijkheden, afspraken 
route kaart 
 

 
Start Q4 2020 
Visueel maken. 
In werkgroep 

Samenwerking thuiszorg versterken: 
- samenwerkingsafspraken 

casemanagers en thuiszorg 

Teambesprekingen thuiszorg 
Afspraken samenwerken en 
overdracht. Loopt goed nu. Vinger aan 
de pols houden 

 
Volgen  

Samenwerking huisartsen en 
praktijkondersteuners versterken 

Overleg Zorggroepen 
Vastleggen kader voor werkwijze 

Start 2e halfjaar 
2020 
(Samen met 
Miranda Mol ) 

Samenwerking welzijn en casemanagers Participatie en ondersteuning 
verbetert 

 

Wachtlijst verminderen tot opheffen 
- Gesprekken met Blije Borg en 

Waardenburg 
- aandachtvelders dementie scholen 
- uitwisseling CM andere teams  

Geen wachtlijst Start Q4-> 2021 
(Samen met 
Jessica Ruisbroek) 

Samenwerking borgen op management  
niveau 

Samenwerkingsafspraken inbrengen in 
management betrokken organisaties 

Vanaf  
Najaar 2020 

Aandacht voor Transmurale zorgbrug 
 

  

 

Acties Actualisatie en verbreding Zorgpad/ 
zorgprogramma -> update n.a.v. ZSD 2020 
 

Resultaat  
Professionaliseren website 
Ketenzorg dementie met alle 
informatie voor cliënten en 
professionals  

Wanneer 
Voorjaar  
2021 gereed 

Werkplan opstellen met werkgroep Werkplan Samen met Judith 
Lange 

Basisdocument opstellen en afstemmen op 
herziene Zorgstandaard  

 
Concept Zorgpad 

 

Bespreken met de partners   

Bijstellen   

Besluitvorming in Stuurgroep en Drechtzorg Definitief Zorgpad  
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Acties Dementievriendelijke gemeenten 
Gemeenten hebben eigen 
verantwoordelijkheid voor invulling PvA 

Resultaat  Wanneer 

Vanuit Alzheimer NL wordt dementiescan 
ingevuld.  

Op  basis van scan Plan van Aanpak 
aanpassen of updaten 

Monitoren half 
jaarlijks 

Bevorderen ontwikkeling afhankelijk van de 
gemeente. Er zijn grote verschillen in 
hoeverre gemeentes beleid hebben 
ontwikkelt 

- Prioriteiten bepalen met gemeente 
- Ondersteunen bij planvorming 
- Ondersteunen bij uitvoering 
- Voorbeeld initiatief groep DVG 

Alblasserwaard uitrollen 

 
Plan van aanpak per gemeente 
Werken met breed samengestelde 
werkgroep 
 
 

 
Voortdurend  

Vergroten mogelijkheden 
mantelzorgondersteuning 

- Informatie en voorlichting 
beschikbaar maken 

- Aanbod Dementie en nU 

 
 
Aanbod aan gemeenten en anderen is 
beschikbaar 

 

Regionaal overzicht 
en criteria dementievriendelijk 

Visueel overzicht per gemeente 
tbv uitwisseling 

Start Q4 2020 

 

Acties Specifieke doelgroepen Resultaat  Wanneer 

Verder ontwikkelen zorg voor jonge mensen 
met dementie 

- CMD opleiden  
- Ontwikkelen gericht aanbod 

 
 
Expertise op dit thema uitbreiden in 
elk team-> leren van elkaar bijv. 
tijdens regiobijeenkomst 
Onderzoeken aantallen JD in de regio-
> aanbod aanpassen? 

 
 
Vanaf  4e kwartaal 
2020 

Start ontwikkelen zorg voor migranten met 
dementie 

- Aansluiten bij regionale werkgroep 
samenstellen 

- Werkplan maken 
- Werken aan interculturele zorgteam 

voor regio 
In gesprek gaan met Pharos over 
ondersteuningsmogelijkheden 

 
 
Regiobrede werkgroep met betrokken 
gemeentes, CM, Pharos,  
Visie ontwikkelen 
Leren van ervaringen bij Aafje 

Met Miranda Mol 
 
Start 3e en 4e 
kwartaal 2020 
opstarten/ 
uitwerken 

Starten met ontwikkelen van plan voor zorg 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking en dementie 

Binnen de keten Waardenland is zicht 
op aantallen, expertise  en behoeftes 
en is een plan van aanpak gemaakt 

2021 
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Acties Ontwikkelen Expertteam 
casemanagers 

Resultaat  Wanneer 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid 
verbeteren 
 

Info op website updaten + nieuwe 
website ontwikkelen die we zelf up to 
date kunnen houden 
Informatiemateriaal zichtbaar voor 
mensen met dementie/mantelzorgers 
en professionals 

Start 3e kwartaal 
2020 
Gereed 1e 
kwartaal 2021 

Perspectief Expertteam uitwerken 
 

Gezamenlijk perspectief op 
Deskundigheidsbevordering d.m.v. 
intervisie, coaching, leren van elkaar 
m.b.t. bepaalde thema’s zoals 
JD/Migranten  
Scholing voor andere professionals 

Aanbod 
ontwikkelen en 
aanbieden vanaf 
2021 
(Met Miranda 
Mol) 
 

Werkwijze expertteam 
Visie specialistisch/generalistisch 
Functieprofiel CM regionaal 

Regiowerkwijze  

 


