
Symposium 

De reis van de cliënt en de professional
Ketenzorg Dementie Waardenland

7 oktober 2021

16.00-19.00uur 

Netwerkborrel 



Welkom en doelstelling

Met zoveel mogelijk samenwerkingspartners 
informatie, input verzamelen en ontwikkelingen 
vaststellen voor het maken van een 
Meerjarenbeleidsplan 2022-2025



Bronnen
Nationale Dementie Strategie

Herziene Zorgstandaard dementie

Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025 werken alle professionals 
in elk regionaal dementienetwerk volgens de zorgstandaard 
dementie, domeinoverstijgend en persoonsgericht, doelmatig, tijdig 
en pro-actief. 

Vanaf 2025 is elk regionaal dementienetwerk geborgd door middel 
van vastgelegde samenwerkingsafspraken en structurele 
financiering. 



5 oktober 2021

• ActiZ waarschuwt voor nijpende situatie 
wijkverpleging door personeelstekort…

• Mantelzorg heruitvinden



Programma
• Samenwerken in de keten-

Erna Vogelzang 

• De reis van de cliënt en de professional-

Amnon Weinberg en Jessica Ruisbroek

• De wet Zorg en Dwang Thuis-

Annemieke Oostveen en Suze Snoep

• De jonge mens met dementie

Danielle de la Fuenta

• Soep&Broodje en aan de slag in subgroepen

• Korte terugkoppeling en vervolg proces

• Ondertekening convenant

• Netwerkborrel 



Presentaties 



Aan de slag in subgroepen

• Nummer van je groep staat op je badge

• Elke groep heeft een begeleider

• Alle stellingen/statements komen aan bod

• Terugkoppeling uit elke subgroep d.m.v. 1 
statement



Wrap up…
Korte terugkoppeling uit de 

subgroepen

1 zin/vraag /statement



Vervolg proces Meerjarenbeleidsplan

11 oktober->  1e verkenning output

25 oktober-> ketenbreed overleg

15 november-> concept bespreken

Voor 1 december->  naar stuurgroep + meelezers

13 december –> vaststellen en vertaling naar visueel 
document



Ondertekening Convenant



Hartelijk bedankt voor jullie 
aanwezigheid en input!

Tijd voor de netwerkborrel! 





Enkele cijfers
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