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Dementiezorg voor elkaar
Praktijkverbeterprogramma voor persoonsgerichte
integrale zorg en ondersteuning bij dementie
Het aantal mensen met dementie stijgt met
zo’n 10.000 personen per jaar. Zo’n 70 procent
woont thuis en de meesten willen dit graag
zo lang mogelijk blijven doen. Dat stelt de
dementiezorg voor grote uitdagingen.
Mensen met dementie en hun naasten hebben
goede zorg en ondersteuning nodig, passend
bij hun wensen en behoeften.
Dit vraagt om betere samenwerking tussen
professionals, over de huidige scheidslijnen
heen. Het programma Dementiezorg voor
elkaar – onderdeel van het Deltaplan Dementie
– ondersteunt samenwerkingsverbanden van
professionals die dit willen realiseren.

Waarom een praktijkverbeterprogramma?
Optimale zorg en ondersteuning bij dementie sluit aan bij de
leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Daar is
nog een wereld te winnen. Zorg en ondersteuning zijn op dit
moment versnipperd en de kwaliteit van het aanbod wisselt
sterk. Een persoonsgerichte en integrale aanpak is nodig om
mensen met dementie de mogelijkheid te bieden langer thuis
te wonen. Zo’n aanpak omvat verschillende vormen van zorg
en ondersteuning, in eerste instantie in hun thuissituatie.
Denk aan vroegsignalering en diagnostiek. Aan casemanagement en samenwerken met (en ondersteunen van)
mantelzorgers. En aan adequate doorverwijzing en
afstemming in de zorgketen. Voor een aanpak waarin dit alles
samenkomt, is de verbinding van zorg, welzijn en wonen
cruciaal. Daarvoor moeten we de zorg en ondersteuning beter
én innovatiever organiseren.
Alleen als we de bestaande knelpunten in de praktijk
aanpakken en nieuwe manieren van samenwerking
ontwikkelen, kan deze groeiende groep binnen de vertrouwde
omgeving een goede kwaliteit van leven blijven ervaren.
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Het praktijkverbeterprogramma stimuleert en ondersteunt de praktijk om persoonsgerichte integrale zorg te realiseren
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Het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar
stimuleert en ondersteunt de praktijk om de dementiezorg
naar een hoger plan te brengen. Het programma is opgezet rond samenwerkende professionals van uiteenlopende
disciplines die op zoek zijn naar oplossingen voor ervaren
knelpunten in de zorg en ondersteuning van mensen met
dementie.

Dementiezorg voor elkaar: onderdeel
van het Deltaplan Dementie
Het Deltaplan Dementie wil een dam opwerpen tegen de
gevolgen van dementie. Het plan steunt op drie pijlers:
1. onderzoek om dementie te voorkomen en genezen,
2. betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten
3. bewustwordingscampagne voor een dementievriendelijke samenleving
Dementiezorg voor elkaar heeft een looptijd van vier jaar
en vormt pijler 2 van het Deltaplan Dementie.
Kijk voor meer informatie op deltaplandementie.nl

Het programma ondersteunt hen daarbij. Dat gebeurt onder
meer door met hen de juiste randvoorwaarden op het
gebied van financiering en organisatie te creëren. En met
het opzetten van een kennisnetwerk, waarin de beschikbare
kennis, ervaring en de bruikbare instrumenten makkelijk
te vinden zijn. Door goede voorbeelden uit de praktijk bij
elkaar te brengen en breder toegankelijk te maken, kunnen
samenwerkingsverbanden van professionals van elkaar
leren en zo hun werk verbeteren. Komen zij er samen niet
uit, dan is er gerichte ondersteuning beschikbaar. Voor
eenvoudige vragen is een korte consultatie mogelijk.

Gerichte ondersteuning
Bij complexere vraagstukken zijn er de volgende mogelijkheden:
• Ondersteuning bij implementatievragen, waarvoor
maximaal één jaar advies van een (implementatie-)deskundige beschikbaar is.
• Ondersteuning bij innovatievragen, waarbij in zogeheten
‘werkplaatsen voor innovatie’ wordt gewerkt aan
ingewikkelde vraagstukken waarvoor nog geen oplossing
bekend is.
Dit moet leiden tot optimale, ‘State of the art’ dementiezorg
en ondersteuning bij dementie, vastgelegd in een vernieuwde versie van de Zorgstandaard Dementie en
ondersteund met een register. De keuzes binnen het programma worden mede bepaald door een onafhankelijke
programmacommissie met experts, met de inbreng van
overige deskundigen en van mensen met dementie en hun
naasten. Ook werkt Dementiezorg voor elkaar nauw samen
met het Actieplan Casemanagement en Samen op Weg.

Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld
door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans.
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