
JAARVERSLAG 2021 

 

Voortgang meerjarenplan 2021-2022 

Dit jaarverslag is een bondige weergave van ontwikkelingen en resultaten, halverwege ons meerjarenplan.  

 

Pijler 1: Aandacht voor kwaliteit van leven, nu en straks 

Looptijd Ontwikkelingen Resultaten tot nu toe 

1.1 Proactieve zorgplanning 

Tot eind 2022 
 
 
Q2 2021 

De coördinator neemt deel aan het project ‘juiste zorg op de 
juiste plek in de laatste levensfase’. 
 
Er is een werkgroep vanuit de stuurgroep gestart. 
 

26 januari staat de eerste generieke scholing PAZ gepland voor 
zorgmedewerkers en artsen. 
Ook draaien er twee pilots ‘integraal zorgplan’ bij Zorggroep Elde 
Maasduinen en Vivent. 

1.2 Specifieke doelgroepen 

Start 2022 
 
 

In december 2021 is een werkgroep geformeerd vanuit de 
stuurgroep. Voorkeur is dat er ook deelname is vanuit 
sociaal en medisch domein. 
 

In 2021 is het team CMD voor Jonge mensen met dementie, uitgebreid 
van 1 naar 3 personen. 

1.3 Betekenisvolle activiteiten en respijtzorg 

2021 
 
 
Start 2022 
 

Alzheimer NL zou onderzoek doen naar respijtzorg en 
dagbesteding. Onduidelijk of dit is gebeurd. 
 
In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de 
stuurgroep. 
 

Nnb 
 
 
- 

 

 



Pijler 2: Het zorgprogramma casemanagement verbeteren 

Looptijd Ontwikkelingen Resultaten tot nu toe 

2.1 Het zorgprogramma uitventen 

Q2 2021 
 
 
 
Q2-4 2021 
 
 
 
 
Q4 2021 
 
 
 
2021-2022 
 
 
 
Q3 2022 

De coördinator heeft met 2 werkgroepen de uitkomsten uit 
de evaluatie (2019) en de richtlijnen uit de nieuwe 
zorgstandaard dementie, verwerkt in een zorgprogramma. 
 
Het zorgprogramma is meermaals gecommuniceerd aan alle 
betrokkenen in de regio. De coördinator heeft met de 
regioteams afgesproken het zorgprogramma te bespreken 
bij huisartsen en met wijkverpleegkundigen. 
 
De stuurgroep heeft besloten 2 symposia te organiseren 
voor elke professional die casemanagement levert, om een 
boost te geven aan het nieuwe zorgprogramma. 
 
De CMD hebben aangegeven nascholing te willen ontvangen 
over rouw en levensvragen, en over de sociale benadering 
bij dementie. 
 
Gepland; evaluatie van het zorgprogramma. 
 

De stuurgroep heeft in mei 2021 het vernieuwde zorgprogramma 
‘casemanagement bij dementie’ geaccordeerd. 
 
 
Alleen communiceren is onvoldoende, zoals verwacht. 
Het ene regioteam heeft de afspraak om het zorgprogramma met wijkvpk 
en huisartsen/POH te bespreken, voortvarender opgepakt, dan het 
andere regioteam. De coördinator gaat met de regioteams aan de slag. 
 
Op 3 november 2021 is het eerste symposium geweest. Uit de evaluaties 
bleek men het inspirerend en leerzaam gevonden te hebben. 
Op 27 januari 2022 wordt het tweede symposium gehouden. 
 
De CMD hebben een nascholing gehad over rouw en levensvragen bij 
dementie, gegeven door het Centrum voor Levensvragen. 
Scholing over de sociale benadering bij dementie, staat voor 2022 op de 
agenda. 
- 

2.2 Verwijzing voor casemanagement 

Q2-3 2021 
 
 
 
 
 
 
Q3 2022 
 

De regioteams zouden een verbeterde routing voor 
verwijzing bespreken. Dit punt is echter opgepakt door de 
stuurgroep, die Zorgdomein is gaan verkennen. 
 
De huisartsengroepen zouden een gesprekswijzer en 
beslisboom opstellen als hulpmiddel bij verwijzing. 
 
Gepland: in de evaluatie van het zorgprogramma wordt 
gevraagd naar ervaringen mbt verwijzing. 

De stuurgroep heeft besloten dat per 1-1-2022 verwijzing voor 
casemanagement dementie verloopt via Zorgdomein. 
De coördinator heeft alle betrokkenen hierover geïnformeerd. 
Zorgaanbieders hebben dit ingeregeld binnen hun organisatie. 
 
Dit is niet opgesteld. Onduidelijk of hier nog behoefte aan is.  
 
- 



2.3 Integraal zorgplan 

2021-2022 
 
 
Q2-4 2022 
 
 

De coördinator neemt deel aan het project ‘juiste zorg op de 
juiste plek in de laatste levensfase’. 
 
In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de 
stuurgroep. 

Er draaien twee pilots ‘integraal zorgplan’ bij Zorggroep Elde Maasduinen 
en Vivent. 
 
- 

2.4 Wachtlijsten, crisiszorg en nazorg 

Q3 2021 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 

Vanwege druk op het casemanagement, hebben diverse 
partijen in 2021 geworven voor casemanagers dementie. 
 
De Regiegroep Transmurale Zorg heeft de knelpunten mbt 
crisiszorg erkend en er is gezocht naar regionale 
oplossingen. Ook heeft een werkgroep WZD advies 
uitgebracht m.b.t. het omgaan met RM en IBS. 
 
De wens is om informatie overdracht tussen professionals, 
vooral tijdens transitiemomenten te verbeteren. De coördi-
nator neemt hiertoe deel aan domeinoverstijgend overleg. 
 
Zowel vanuit professionals als vanuit de stuurgroep is de 
noodzaak besproken om nazorg te kunnen bieden. Dit wordt 
nu niet vergoed. De coördinator heeft hierover een gesprek 
met Alzheimer Nederland en VGZ.  
 

Er zijn 7 casemanagers dementie gestart, waardoor de wachtlijsten voor 
CMD zijn opgelost.  
 
Er is een regionaal aanmeldcentrum gestart (doorstart van een tijdelijke 
RAC voor corona-patienten) om verkeerde bed problematiek te 
voorkomen en overkoepelend inzicht te hebben in wachtlijsten en 
crisisbedden. 
 
In het nieuwe zorgprogramma is VIP als beveiligd communicatie platform 
gepromoot en dit wordt ook door steeds meer professionals gebruikt. 
Aandacht hiervoor blijft ook in 2022 nodig, bijv. tav overdracht voor/na 
ZH opname en bij opname in verzorgings- of verpleeghuis. 
 
nnb 
 

 

Pijler 3 Samenwerking met het netwerk intensiveren 

Looptijd Ontwikkelingen Resultaten tot nu toe 

3.1 de stuurgroep 

Q1 2021 
 
 

Eind 2020  heeft de stuurgroep de wens uitgesproken om de 
gezamenlijke ambitie en organisatie te herijken, en 2  
partijen wilden aansluiten bij het Netwerk Dementie. 

Begin 2021 is er een nieuw convenant vastgesteld, ondertekend door 14 
zorgaanbieders in de regio.  
 



2021 
 
 
 
 
2021-2022 
 
 
 

Om de netwerksamenwerking verder te ontwikkelen wilde 
de stuurgroep zichzelf hierin scholen. Op 18 november 2021 
zou er een scholing zijn over het Regenboogmodel van 
integrale zorg, van dhr P. Valentijn. 
 
Om verbinding met Alzheimer NL en de andere domeinen te 
hebben, is een vertegenwoordiging van de stuurgroep 
aangesloten bij overleg van de Beleidsgroep. 

Vanwege de corona-maatregelen wordt deze scholing verzet naar begin 
2022. 
 
 
 
De ontwikkelingen en resultaten van het Netwerk Dementie zijn 
gecommuniceerd naar de andere partijen, waarbij allen stellig de wens 
uit hebben gesproken om de samenwerking, vooral met sociaal domein, 
te intensiveren.  
 

3.3 de vakgroep 

Q2 2021 
 
 
 
 
2021-2022 
 
 

De coördinator neemt periodiek deel aan de regioteams, en 
er wordt zo nodig een plenaire vakgroepbijeenkomst 
georganiseerd. De 3 regioteams bedenken zelf hoe ze aan de 
doelen van het meerjarenplan gaan werken. 
 
Om vakbekwaam te blijven is/wordt er nascholing 
georganiseerd en kan iedereen intervisie volgen binnen de 
eigen organisatie of met andere vakgroepleden. 
 

De ondersteuning van de coördinator aan de regioteams kan beter. Dit is 
nog niet erg gestructureerd. Het ene regioteam is voortvarender 
opgestart dan het andere. 
 
 
Begin 2021 is met alle CMD afgestemd waar zij intervisie konden volgen. 
Voor velen kan dit binnen de eigen organisatie, en er is 1 groepje van 
vakgroepleden gestart met intervisie. Over scholing, zie punt 2.1. 

3.3 samenwerking met gemeentes en welzijn 

Start 2022 In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de 
stuurgroep. 
 

- 

3.4 samenwerking met huisartsengroepen en ziekenhuis 

2021-2022 
 
 
 
 
2021-2022 
 
 

Chronos zorggroep heeft het initiatief genomen tot het 
vormen van een werkgroep ‘zorgproces dementie’, waar 
SOG, geriater en onze coördinator aan deelnemen, om 
samenwerking te verbeteren in de hele clientreis. 
 
De leden van de stuurgroep worden door collega’s en tijdens 
andere overleggen gevoed t.a.v. aandachtspunten voor het 
Netwerk Dementie en wederzijds. 

Deze samenwerking heeft opgeleverd dat Chronos, BIB en Beroemd 
hebben bijgedragen aan het organiseren van de 2 symposia en de 
banden nu dus warm zijn voor verdere samenwerking. 
 
 
Één van de middelen is een pitch, die elk stuurgroepoverleg wordt 
verzorgd door 1 of enkele partners, over innovatieve projecten. Dit wordt 
als erg inspirerend ervaren. 



2021 Q3 
 
 

De wens is om daar waar mogelijk gezamenlijk op te trekken 
met andere netwerken. De coördinator heeft daarom 
contact gelegd met coördinatoren van andere netwerken 
dementie en bijv. palliatieve zorg. 

Afstemming met andere coördinatoren levert inspiratie op en best 
practices waarmee het Netwerk Dementie haar voordeel kan doen. 
Concreet vb is de scholing over rouw en levensvragen. 
Deze contacten kunnen nog verder worden geintensiveerd. 
 

 

Pijler 4 De netwerkorganisatie borgen 

Looptijd Ontwikkelingen Resultaten tot nu toe 

4.1 Aansturing en bekostiging 

Q1 2021 
 
Eind 2021 en 
2022 

Nieuw convenant is opgesteld. 
 
Er is vastgelegd dat eind van elk jaar wordt geflecteerd op 
de afspraken in het convenant en financiele balans en inleg 
wordt bepaald.  
 

Begin 2021 gerealiseerd. 
 
- 

4.2 communicatie 

2021-2022 De coördinator stuurt nieuwsflitsen naar de vakgroep en zo 
nodig een update naar de stuurgroep. 
 
De website is geupdate, met uitleg over het nieuwe 
zorgprogramma, het netwerk zelf en nieuws. Nieuws wordt 
ook verspreid via de media. 
 

De nieuwsflits wort goed ontvangen en wordt nu uitgebreid naar andere 
professionals die zich hiervoor aanmelden.  
 
Uit de statistics blijkt dat de site meerdere keren per week wordt 
bezocht. In juli 2021 heeft er een bericht in de media gestaan over 
casemanagement bij dementie en netwerksamenwerking. 

4.3 PDCA-cyclus en registratie 

2021-2022 
 
 
 
Q2 2022 

De PDCA cyclus wordt vormgegeven door het meerjarenplan 
te volgen, voortgang en aandachtspunten in overleggen te 
bespreken en eind 2022 weer te evalueren. 
 
In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de 
stuurgroep die zich zal richten op data. 
 

We lopen op schema m.b.t. de plannen in het meerjarenplan en borgen 
dit ook door de vorming van werkgroepen. 
 
 
Actueel eind 2021 is de wachtlijstregeling van de Nza en de benodigde 
data. De werkgroep gaat zich hierover buigen en komt met advies. 

 


