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Inleiding Zorgprogramma Keten Dementie Zoetermeer 

 

De aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kan zich de laatste jaren over 

toenemende aandacht verheugen. Niet alleen landelijk vanuit het Landelijk Dementie Programma, de 

Zorgstandaard Dementie en het Deltaplan Dementie, maar ook in de regio Haaglanden worden sinds 

vele jaren initiatieven ontplooid om de dementiezorg te verbeteren en waar mogelijk samenhangende 

afspraken te maken.  

Het bestaande zorgprogramma voor de Keten Dementie in Zoetermeer wordt regelmatig geëvalueerd 

en bijgesteld. Zo hebben veranderingen in wet- en regelgeving ertoe geleid dat een update van het 

zorgprogramma is gemaakt. Hierin zijn ook nieuwe afspraken verwerkt, zoals over de aangepaste 

verwijzigings- en crisisprotocollen. 

In de hoofdstukken waarin de diverse fasen van het ziekteproces en het zorgaanbod worden 

beschreven, is uitgegaan van een vaste indeling. Deze indeling bestaat onder meer uit een 

beschrijving van de situatie van de cliënt en mantelzorg en de behoeften van cliënt en mantelzorg. 

Tevens is in dit programma het Zoetermeerse diensten-en zorgaanbod binnen de Keten Dementie 

beschreven.  

Achtergrond dementie 
 
Dementie is een syndroom dat verschillende oorzaken kent. Kenmerkende verschijnselen zijn 

ernstige vergeetachtigheid, problemen met denken, plannen, organiseren en oriëntatie, maar ook 

gedragsveranderingen zoals apathie en agressie. Het is per cliënt verschillend wanneer en in welke 

mate de verschijnselen optreden. De zorgvraag en hulpbehoefte verschilt hierdoor sterk per cliënt. 

dementie treft niet alleen de cliënt. De mantelzorgers worden geconfronteerd met een naaste die niet 

alleen in toenemende mate afhankelijker wordt, maar ook verandert als persoon. Hierdoor kunnen 

tegenstellingen ontstaan tussen de belangen van de cliënt met dementie en de belangen van diens 

mantelzorgers. Al met al is de zorg voor een naaste met dementie een zeer intensieve en zware 

belasting. Het omgaan met en het ondersteunen van mensen met dementie vereist dan ook 

professionele begeleiding.  

Dit betekent dat de zorgvraag en hulpbehoefte bij dementie niet alleen bepaald wordt door de 

ziektesymptomen, maar ook afhankelijk is van de mate waarin mantelzorgers ondersteuning en hulp 

kunnen bieden en de behoefte aan begeleiding die de mantelzorgers zelf hebben.  

Alle signalen en de aandacht in de media over het toenemend aantal mensen met dementie in 

Zoetermeer maakt het noodzakelijk om het beleid voor deze doelgroep kritisch te volgen en waar 

nodig bij te stellen. 

Bij alle veranderingen blijft het van groot belang om uit te gaan van de vraag van de cliënt en zijn 

naasten.  

Vanuit deze invalshoek moet geregeld zijn dat mensen met dementie: 

1. Tijdig de juiste medische diagnose krijgen 

2. Toegang hebben tot een volwaardig aanbod van zorg en ondersteuning 

3. Kunnen rekenen op afstemming van voorzieningen vanuit het perspectief van de cliënt 
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De oproep van Alzheimer Nederland sluit hierop aan “Wat mensen met dementie nodig hebben is een 

integraal aanbod van zorg en ondersteuning afgestemd op de gezondheidsproblemen van de cliënt 

en op de behoefte van het bredere cliëntsysteem”.  

 

Uitgangspunt in het zorgprogramma van de Keten Dementie Zoetermeer is “de cliënt en zijn naasten 

met zijn integrale problematiek”.  
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Hoofdstuk 1 Structuur Keten Dementie 
 
Samenwerkingsverband in de Keten Dementie 

In Zoetermeer bestaat een intensieve samenwerking tussen diverse zorgorganisaties die verenigd 

zijn in een samenwerkingsverband. Deze organisaties zijn: GGZ Rivierduinen Zoetermeer, 

Huisartsenvereniging Zoetermeer, LangeLand Ziekenhuis, Parnassia Groep Zoetermeer, Stichting 

Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), Vierstroom Zorg Thuis/Coördinatiepunt Zorg, Wel 

Thuis, Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) en ZoSamen/Palet Welzijn. Deze samenwerking wordt 

ook wel ketenzorg genoemd. Het doel van deze samenwerking is het bieden van kwalitatief goede 

hulp- en zorgverlening aan verschillende doelgroepen en hun directe leefomgeving, waaronder de 

doelgroep dementie. In de keten is elke zorgaanbieder verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Met 

de gemeente Zoetermeer is regelmatig overleg over de ontwikkelingen, de voortgang en afstemming 

van de Keten Dementie. Dit overleg vindt plaats op alle niveaus.  

Op hoofdlijnen is besloten tot de inrichting van regie- en kerngroepen voor iedere zorgketen. Het is de 

bedoeling dat de regiegroep tot bindende afspraken komt over de besluitvorming en de ondersteuning 

van de zorgketen. Indien de keten een verdergaand bestuurlijk commitment vereist, kan dit de vorm 

krijgen van een overeenkomst ten behoeve van de keten.  

Voor de Keten Dementie is een regiegroep, kerngroep en ketenregisseur actief. De huidige 

deelnemers aan deze groepen zijn te vinden in het hoofdstuk 9: Deelnemers en derden. 

Regiegroep 

De regiegroep buigt zich over bestuurlijke zaken. Voor wat betreft de samenstelling van de regiegroep 

wordt uitgegaan van een vertegenwoordiging van de betrokken ketenpartners op directie en/of 

managementniveau. In ieder geval dient de vertegenwoordiger beslissingsbevoegd te zijn voor de 

genoemde onderdelen in de overeenkomst. De regiegroep komt zo vaak als nodig is bijeen. 

Taken van regiegroep 

 Bestuurlijke zaken 

 Bindende afspraken over besluitvorming en ondersteuning vanuit de keten 

 Afsluiten van een overeenkomst bij verdergaand bestuurlijk commitment 

Kerngroep 

De kerngroep bestaat uit medewerkers van de betrokken ketenpartners die vooral op basis van hun 

inhoudsdeskundigheid een rol vervullen bij de ontwikkeling of verbetering van de keten Dementie.  

Ketenpartners streven zoveel mogelijk naar één vertegenwoordiger per (deel)organisatie die binnen 

zijn of haar organisatie, met mandaat, bovengenoemde rollen kan uitvoeren. Alhoewel de 

ketenregisseur op hoofdlijnen de dagelijkse gang van zaken in de ketenontwikkelingen bewaakt, 

houdt elke organisatie zijn verantwoordelijkheid voor de interne gang van zaken betreffende de keten. 

Dat vereist een actieve rol van de vertegenwoordiger als het gaat om signalering, communicatie en 

het oplossen van operationele problemen. Problemen of knelpunten die niet op dit niveau kunnen 

worden opgelost, worden naar de regiegroep gebracht.  
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Taken kerngroep 

 Actieve rol deelnemers 

 Signalerende taak binnen eigen organisatie 

 Communicatie met de achterban 

 Oplossen van operationele problemen 

 Signalerende taak naar ketenregisseur 

 Aanvullen van het zorgprogramma op nieuwe inzichten en kwaliteitsverbetering 

Ketenregisseur 

De ketenregisseur dient het proces van ketenontwikkeling op inhoudelijk en op bestuurlijk vlak te 

initiëren en te begeleiden, zowel in de richting van management als in de richting van de 

zorgverleners die aan dat proces deelnemen.  

De eigenschappen en competenties van de ketenregisseur zijn samengevat in:  

 Creator, bouwer: voor het verbinden van belangen, partijen, processen etc. 

 Initiator, stimulator: voor het op gang brengen en vormgeven van samenwerking 

 Facilitator: voor het (kunnen) inzetten van instrumenten die bijdragen aan het ketendoel 

 Monitoring, procesbewaking: zorg voor toezicht en kwaliteitsborging 
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Hoofdstuk 2 Zorgprogramma Keten Dementie 
 
Definitie zorgprogramma 

 
Een zorgprogramma is het geheel van gespecificeerde en op elkaar afgestemde activiteiten en 

maatregelen, gericht op het verlenen van bepaalde diensten of het bewerkstellingen van bepaalde 

effecten ten behoeve van een gespecificeerde groep mensen met overeenkomstig problematiek of 

zorgbehoefte. Een zorgprogramma draagt bij aan het bewerkstellingen van ketenzorg. Samenwerking 

door de organisaties heen is daarbij één van de uitgangspunten. 

Doelen zorgprogramma 

1. Vraaggericht werken: aansluiting op de hulpvraag van de cliënt, diens omgeving en 

samenhang in de zorgverlening 

2. Transparant werken; omschrijving van de verschillende onderdelen van het zorgaanbod over 

de manier waarop keuzes worden gemaakt 

3. Doelmatig en doeltreffend werken: een systematische en verantwoorde wijze wat betreft 

indicatiestelling en de keuzes van het zorgaanbod op basis van de huidige stand van de 

wetenschappelijke kennis 

4. Samenwerken: een zorgprogramma vormt een goed kader voor het maken van 

samenwerkingsafspraken binnen de keten en bevordert daarmee de continuïteit van de 

zorgverlening 

5. Kwaliteitsverbetering: het zorgprogramma formuleert criteria voor goede zorgverlening en 

biedt toetsingsmateriaal voor evaluatie van zowel (zorg)activiteiten als het programma zelf 

6. Planning en financiering: werken volgens zorgprogramma’s kan een bruikbare basis vormen 

voor planning en financiering 

Zorgvisie Ketenzorg Dementie  

Een van de voorwaarden voor ketenzorg is dat de organisaties in de keten uitgaan van één 

(zorg)visie. Vanuit de Keten Dementie is de volgende zorgvisie opgesteld: 

De zorgvisie is gebaseerd op de uitgangspunten van individuele vrijheid en het recht op 

zelfbeschikking. Dit betekent dat iedere cliënt recht heeft om zijn eigen manier van leven voort te 

zetten met de mogelijkheden en beperkingen die men heeft. 

Mantelzorgers vormen met de cliënt een cliëntsysteem. Het Zorgprogramma gaat uit van eigen 

mogelijkheden en zelfredzaamheid van het cliëntsysteem.  

Uitgaande van de vraag van de cliënt en het cliëntsysteem dienen hulpverleners ondersteuning te 

bieden om voortzetting van zijn of haar eigen leven te continueren. Belangrijk hierbij is dat 

hulpverleners de ruimte krijgen vanuit organisaties om professionele deskundigheid maximaal te 

benutten. 

Ketenzorg waarborgt continuïteit in wonen, welzijn en zorg. De overgang van cliënten, zorgverleners 

en middelen verloopt soepel door een goede afstemming en coördinatie. 

Uitgangspunten voor goede dementie zorg in Zoetermeer 

Vanuit het netwerk Keten Dementie zijn algemene uitgangspunten voor goede dementiezorg in elke 

fase van het proces van dementie vastgesteld. Binnen de Keten Dementie Zoetermeer zijn deze 

uitgangspunten vertaald naar plaatselijk niveau. 
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 Uitgangspunten voor de zorg en begeleiding zijn de behoeften, wensen, mogelijkheden en 

opvattingen van de cliënt en de mantelzorg 

 Zorg en begeleiding gaan waar mogelijk uit van eigen regie en stimulering van 

zelfstandigheid, zowel van cliënt als mantelzorg 

 De mantelzorg wordt ondersteund en begeleid en waar nodig wordt vervangende zorg 

aangeboden. Daarbij is het doel om de zorgkracht en het welbevinden zo optimaal mogelijk te 

houden 

 Zorg en ondersteuning moeten minimaal voldoen aan de normen van verantwoorde zorg en 

de eisen van goede zorg, zoals door ketenpartners is opgenomen in hun organisatiebeleid 

 Ondersteuning, begeleiding en zorg wordt doelmatig en flexibel ingezet, reagerend op 

veranderingen in de problematiek en situatie van de cliënt en de mantelzorg 

 Continuïteit van ondersteuning, begeleiding en zorg wordt gewaarborgd. Organisaties 

stemmen ondersteuning, begeleiding en zorg zorgvuldig op elkaar af en wisselen waar nodig 

de noodzakelijke informatie uit 

 Iedere cliënt bij wie de diagnose dementie wordt gesteld krijgt een casemanager toegewezen  

als dit de wens is van de cliënt en mantelzorg 

 De informatie die is verkregen vanuit het multidisciplinair overleg wordt overgedragen met 

toestemming van cliënt en/of mantelzorg aan betrokken hulpverleners en organisaties 

Totstandkoming zorgprogramma Keten Dementie 

In 2012 is de Landelijke Zorgstandaard Dementie beschikbaar gekomen. Dit is voor de Keten 

Dementie aanleiding geweest om het zorgprogramma te actualiseren. Vanuit de beschrijving van de 

Landelijke Zorgstandaard is het zorgprogramma aangevuld en waar mogelijk versterkt. 

Zoetermeer valt onder de regio Haaglanden. De Keten Dementie Zoetermeer is vertegenwoordigd in 

de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken. De Stuurgroep Netwerk Dementie stelt 

regionale actieplannen op en in Zoetermeer vindt een (gedeeltelijke) vertaling plaats naar de 

bestaande situatie en cultuur.  

Doelgroep 

Het Zorgprogramma Dementie richt zich op mensen met een vermoeden van dementie of waarbij de 

diagnose dementie is gesteld. Het zorgprogramma richt zich eveneens op de mantelzorger(s).  

Dementie heeft ingrijpende gevolgen in het leven van de mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. Door toenemende beperkingen in het functioneren op velerlei gebied verliezen 

mensen met dementie meer de regie en de grip op het dagelijks leven. In de beginperiode van het 

ziekteproces wordt de ondersteuning meestal geboden door de mantelzorgers in de directe 

omgeving. Tijdens het ziekteverloop worden steeds meer professionele hulpverleners ingeschakeld. 

Cijfers  

 Zoetermeer is een stad met meer dan 120.000 inwoners. De komende jaren zal het aantal 

inwoners nog groeien met 5% per jaar. Het aantal jongeren blijft ongeveer gelijk tot 2030, 

maar het aantal ouderen boven de 65 jaar zal sterk stijgen.  

 Bij deze inwoners boven de 65 jaar zullen steeds meer mensen zijn die zorg of hulp nodig 

hebben, waaronder ook een groeiend aantal mensen met dementie.  

 In Zoetermeer is 12% van de bevolking 65 jaar of ouder. Ongeveer 75% van de mensen met 

dementie is ouder dan 80 jaar, 15% is tussen de 70 en de 80 jaar en 10% van de mensen 

met dementie is jonger dan 70 jaar 
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In de gemeente woonden in 2015 ruim 1.600 mensen met een vorm van dementie. De komende 

decennia zal dit aantal toenemen tot ruim 2900 inwoners met dementie in 2030. 

Prognose aantal mensen met dementie in Zoetermeer 

Jaar 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Aantal 1700 2000 2400 3000 3600 4200 

                                  (bron:Alzheimer Nederland) 

 In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie 

 Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar 

 Hiervan wonen er 70.000 in een beschermde woonvoorziening 

 Hiervan hebben er ruim 100.000 geen diagnose 

 Ieder uur krijgen vier mensen in Nederland dementie. Erkenning duurt echter lang. Gemiddeld 

duurt het 14 maanden voordat de diagnose wordt gesteld. Bij jonge mensen duurt dit 

gemiddeld meer dan 4 jaar. 

 Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief 

stijgen naar meer dan half miljoen in 2040. In 2055 bereikt het aantal mensen met dementie 

een piek van ruim 690.000. 

 
Opbouw Zorgprogramma Dementie 

Het Zorgprogramma is opgebouwd aan de hand van de fasen die een cliënt doorloopt bij het 

ziekteproces dementie. Hierbij dient opgemerkt te worden dan niet iedere cliënt alle fasen zal 

doorlopen. 

De fases zijn: 

 Fase Signalering van geheugenproblemen (’niet-pluisgevoel’); 

 Fase Rondom de diagnosestelling; 

 Fase Zorg en diensten in de thuissituatie 

 Fase Zorg en diensten rondom inhuizing in een beschermde woonvoorziening 

 Fase Wonen in een woonzorgcentrum  

 Fase Wonen in een beschermde woonvoorziening 

 

Fase Signalering van geheugenproblemen (’niet-pluisgevoel’) 

Bij aanvang van het ziekteproces bestaat vaak een gevoel van onbehagen; het zogenaamde ‘niet-

pluis-gevoel’. Dan is vaak nog niet bekend wat er speelt en kan de cliënt en/of mantelzorg met vage 

klachten bij huisarts of andere hulpverleners komen. De cliënt en/of mantelzorg komt dan bij 

hulpverlener met terugkerende problematiek, zoals geheugenproblemen, concentratiestoornissen, 

gedragsveranderingen en een algemeen ‘niet-pluisgevoel’. 

Fase Rondom de diagnosestelling 

In deze fase van het ziekteproces is het gevoel van onbehagen toegenomen en zijn er steeds meer 

signalen vanuit de cliënt en/of mantelzorg die op een dementie kunnen wijzen. De cliënt en/of 
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cliëntsysteem heeft mogelijk met anderen gesproken over deze problematiek en is verwezen naar de 

huisarts. De huisarts kan zelf de diagnose dementie vaststellen of de cliënt verwijzen naar een GGZ- 

instelling of de Geheugenpoli in Zoetermeer. Indien er sprake is van verwijzing vindt diagnosestelling 

plaats door de GGZ-instelling of de Geheugenpoli. Deze fase eindigt na het vaststellen van de 

medische diagnose dementie.  

Fase Zorg en diensten in de thuissituatie 

Op basis van de diagnose vindt dossieroverdracht plaats vanuit de GGZ-instelling en/of 

Geheugenpoli naar de casemanager dementie. De cliënt en mantelzorg worden geïnformeerd over 

het vervolgtraject. Vanaf deze overdracht start het psycho-geriatrisch team (casemanager dementie 

en specialist ouderengeneeskunde) met ondersteuning, behandeling en/of zorg, uitgaande van de 

vraag en behoeften van de cliënt of het cliëntsysteem. Deze ondersteuning gebeurt in nauw overleg 

met betrokken hulpverleners en wordt geboden in de thuissituatie waarbij de huisarts medisch 

eindverantwoordelijk is.  

Fase Zorg en diensten rondom inhuizing in een beschermde woonvoorziening 

In deze fase heeft de cliënt zoveel ondersteuning en zorg nodig dat thuis wonen niet langer mogelijk 

is. In deze periode wordt toegewerkt naar een inhuizing in een beschermde woonvoorziening. 

Afhankelijk van het ziekteproces, de zorgbehoeften en de wens van de cliënt wordt multidisciplinair 

gekeken naar de meest passende voorziening. Als inhuizing in een regulier woonzorgcentrum 

mogelijk is wordt het casemanagement dementie voortgezet. 

Fase Wonen in een Woonzorgcentrum  

In de woonzorgcentra in Zoetermeer wordt bij geconstateerde geheugenproblemen het traject rondom 

de diagnosestelling ingezet. Na de diagnosestelling wordt de casemanager dementie ingeschakeld 

voor het vervolgtraject. Als er sprake is van dementie wordt in overleg met de cliënt en mantelzorg 

gekeken naar wat de meest passende woonvoorziening is. 

Fase Wonen in een beschermde woonvoorziening 

Als het wonen in een regulier appartement in een woonzorgcentrum niet langer mogelijk is, is het 

noodzakelijk dat de cliënt in nauw overleg met mantelzorg gaat wonen in een kleinschalige 

woonvoorziening of in een groter verpleeghuis. Deze transitie vindt plaats in overleg met de huisarts. 

Indien de casemanager dementie bij dit proces betrokken is, draagt diegene zorg voor een ‘warme’ 

overdracht naar de andere woonvoorziening. 
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Hoofdstuk 3 Fase Signalering van geheugenproblemen (‘niet-
pluisgevoel’)  
 
Situatie van de cliënt en mantelzorger in de ‘niet-pluisfase’ 

Bij aanvang van het ziekteproces bestaat vaak een gevoel van onbehagen; het zogenaamde ‘niet-

pluisgevoel’. Dan is vaak nog niet bekend wat er speelt en kan de cliënt en/of mantelzorg met vage 

klachten komen bij huisarts of andere hulpverleners. Juist die vage klachten (veelal van partners en/of 

kinderen) kunnen bij hulpverleners problemen geven om te komen tot een goede verwijzing of het 

opzetten van een diagnosetraject.  

Een vroegtijdige diagnose is echter belangrijk. Hoe eerder de diagnose dementie gesteld wordt, des 

te beter een eventuele behandeling helpt om het ziekteproces te stabiliseren, vertragen of te 

verzachten. Ook kan de diagnose duidelijkheid en rust geven na een lange periode van onzekerheid. 

Als een cliënt tijdig weet dat hij aan dementie lijdt, kan hij zelfstandig zaken regelen voor de toekomst. 

Iets wat later niet meer mogelijk zal zijn. 

Voor hulpverleners is het van belang om te weten op welke signalen zij alert moeten zijn. Alzheimer 

Nederland biedt een overzicht van de eerste 10 signalen die kunnen wijzen op een dementie; 

 Vergeetachtigheid 

 Problemen met de dagelijkse dingen 

 Vergissingen met tijd en plaats 

 Taalproblemen 

 Spullen kwijtraken 

 Slecht beoordelingsvermogen 

 Terugtrekken uit sociale omgeving door faalangst 

 Veranderingen in gedrag en karakter 

 Onrust 

 Visuele problemen 
 

De cliënt kan in deze fase tegen de volgende problemen aanlopen: 

 De eigen vergeetachtigheid; 

 Twijfel, want "wat is er aan de hand?"; 

 Gedragsveranderingen zoals vermoeidheid, angst, depressie en andere tekenen van 

psychische belasting; 

 Onbegrip van de omgeving; 

 Dat er geen mantelzorger beschikbaar is. 

Bij de mantelzorgers kunnen zich de volgende problemen voordoen: 
 
Problemen met het gedrag van de cliënt, namelijk: 

 Onbegrepen gedrag van de cliënt; 

 Cliënt onderkent klachten niet; 

 Schaamte voor gedrag van de cliënt. 

Andere problemen van mantelzorgers, namelijk: 

 Boosheid over het verlies van de eigenheid van de partner; 

 Zorgen voor de toekomst; 

 In toenemend mate alleen verantwoordelijk zijn en de invulling van het dagelijks leven; 
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 Onbegrip van de omgeving;  

 Gevoel te kort te schieten; 

 Relationele problemen. 

Uitgangspunten voor de ‘niet-pluisfase’ 

 Informatie en advies is beschikbaar via laagdrempelige informatiepunten, de websites van de 

ketenorganisaties en het geheugensteunpunt. 

 In Zoetermeer weten de deelnemende organisaties waar informatie beschikbaar is, 

 Hulpverleners benaderen cliënten proactief. Hulpverleners houden er rekening mee dat er 

beperkt ziektebesef aanwezig kan zijn en dat de cliënt en/of de mantelzorger schroom heeft 

om hulp te accepteren. 

 Ook vóór het stellen van de diagnose krijgen mensen met vergeetachtigheid of verwardheid 

ondersteuning en begeleiding aangeboden krijgen, onder meer door huisartsen, 

onafhankelijke cliëntondersteuners en mantelzorgcoördinatoren. 

Behoeften en wensen van de cliënt en mantelzorger in de ‘niet-pluisfase’ 

Om de wensen en behoeften van de cliënt en zijn mantelzorger in kaart te brengen is het van belang 

dat hulpverleners aandacht hebben voor de volgende aspecten: 

 Begripvolle benadering en serieus nemen van de klachten en signalen. 

 Toegankelijke informatie en adviezen die aansluiten en uitgaan van de behoefte van de cliënt 

en de mantelzorgers.  

 Deskundige ondersteuning.  

 
Zorg- en dienstenaanbod in de ‘niet-pluisfase’ 

 
In Zoetermeer wordt door huisartsen, de praktijkondersteuners en de Plicare-verpleegkundigen 

intensief samengewerkt om de kwetsbare ouderen in kaart te brengen. Cliënten en mantelzorgers 

kunnen hun vragen over geheugenproblemen en ‘niet pluisgevoelens’ ook stellen aan professionals 

van ZoSamen, het WMO-loket en in het Alzheimer Café Zoetermeer.  

Het is van groot belang dat daar waar cliënten en hun mantelzorgers vragen kunnen stellen, bekend 

moet zijn op welke signalen zij alert moeten zijn en wanneer doorverwijzing moet plaatsvinden naar 

andere hulpverleners.  

ZoSamen  

ZoSamen is een netwerk van vrijwillige en professionele organisaties, waaronder Stichting Mooi/ het 

Vrijwilligers Informatie Punt (het VIP voor Vrijwilligers), Palet Welzijn en Stichting MEE. ZoSamen is er 

voor iedereen die hulp geeft, aanbiedt of vraagt. Binnen het netwerk vinden afnemers 

Gespecialiseerde (Zorg)Vrijwilligers voor respijthulp aan huis, MantelMatch voor lotgenotencontact, 

Netwerkcoaching voor het uitbreiden van het netwerk, Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers 

en onafhankelijke Clientondersteuning voor iedereen die vragen heeft of hulp nodig heeft op het 

gebied van welzijn en zorg.  

Gespecialiseerde Vrijwilligersondersteuning  

De consulenten Gespecialiseerde (zorg)vrijwilligers bij het VIP voor vrijwilligers bieden met 

gespecialiseerde zorgvrijwilligers respijthulp voor een dagdeel per week, veertien dagen of maand. 
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Deze hulp thuis is bedoeld als vrije tijd of als adempauze voor mantelzorger(s) en een prettige dag-

invulling voor de cliënt. Deze vrijwilligersinzet is ook mogelijk als mantelzorg ontbreekt.  

Netwerkcoaching  

De coördinator Netwerkcoaching bij het VIP voor vrijwilligers biedt getrainde vrijwillige 

Netwerkcoaches die de cliënt of de mantelzorger(s) helpt bij het opbouwen of opnieuw onderhouden 

van een sociaal netwerk waarmee men de (mantel)zorg of ontspannende activiteiten delen kan. 

Mantelzorgondersteuning 

De coördinatoren mantelzorgondersteuning van ZoSamen helpen mantelzorgers van iemand met een 

(vermoedelijke) dementie, met name in de niet-pluisfase en in de fase wonen in een beschermde 

woonvoorziening, bij het verkrijgen van inzicht en overzicht in de eigen mantelzorgsituatie.  

Dit gebeurt door het samen in kaart brengen van: 

 Zorgsituatie en ervaren knelpunten op de diverse leefgebieden 

 Mate van belasting van de mantelzorger 

 Wensen/behoeften aan ondersteuning en hulp 

Vervolgacties zijn hierbij: 

 Advies- en begeleidingsgesprekken en psycho-educatie voor mantelzorgers over ziektebeeld 

en balans draaglast & draagkracht, zowel individueel als in lotgenotengroepen 

 Verwijzing naar huisarts en zorgverleners, indien nodig 

 Wijzen op de registratie als mantelzorger voor het verkrijgen van een aanbod aan 

mantelzorgwaardering vanuit de gemeente Zoetermeer 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Advies en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en administratie 

 Signalering van geheugenproblemen bij cliënt en dit bespreekbaar maken 

 Voorlichting over mogelijkheden van ondersteuning en hulp 

 Verwijzing naar de huisarts 

 Indien wenselijk bieden van ondersteuning tot de diagnosestelling en de overname van hulp 

door de casemanager dementie 

Wmo-loket 

Voor veel voorzieningen is de gemeente Zoetermeer het aanspreekpunt. Dat is geregeld in de Wmo 
(Wet op de maatschappelijke ondersteuning). Bij het Wmo-loket van de gemeente Zoetermeer 
kunnen mensen onder andere terecht voor aanvragen voor: 

 Individuele begeleiding 

 Huishoudelijke verzorging (huishoudelijke hulp) 

 Vervoersvoorzieningen 

 Woonvoorzieningen 

 Rolstoelvoorzieningen 

 Gehandicaptenparkeerkaart 

Betrokkene of de casemanager dementie kan bij het Wmo-loket een schriftelijke aanvraag doen voor 

voorzieningen die passen binnen de Wmo. Vervolgens wordt door de gemeente Zoetermeer 

beoordeeld of zo’n verzoek kan worden gehonoreerd. 
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Alzheimer Café Zoetermeer  

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, partners, familieleden, vrienden en 

hulpverleners. In het café geven een deskundige gespreksleider en gastsprekers voorlichting over 

aspecten die spelen bij dementie. Eén keer per maand op de dinsdagavond( met uitzondering van juli 

en augustus) vindt het Alzheimer Café plaats in woonzorgcentrum De Morgenster, Nassaulaan 11 te 

Zoetermeer. Het Alzheimer Café heeft het onderwerp ‘geheugenproblemen of dementie’ standaard in 

het jaarprogramma opgenomen.  

Regionaal aanbod 

Vanuit het regionaal netwerk is er een website www.geheugensteunpunt.nl beschikbaar. Op deze 

website is brede informatie beschikbaar over geheugenproblemen, maar ook verwijzing voor de cliënt 

naar de gemeente waar hij woonachtig is. Bij vragen en twijfels over geheugenproblemen voor 

cliënten en mantelzorgers uit Zoetermeer vindt doorgaans doorverwijzing plaats naar de huisarts. 

Goede doorverwijzing 

Een goede en tijdige doorverwijzing vanuit de huisarts naar een GGZ-instelling of Geheugenpoli 

voorkomt veel problemen voor de cliënt en zijn mantelzorger. Door Stichting Alzheimer Nederland 

wordt regelmatig aandacht gevraagd via de media voor dit onderdeel van het dementieproces. Het 

stellen van de diagnose is een intensief en langdurig traject. Vaak wordt door cliënten en 

mantelzorgers aangegeven dat er, ondanks het intensieve diagnoseproces, rust is gekomen na de 

voorliggende zware periode waarin onrust en onzekerheid de boventoon voert. 

Vanuit de Keten Dementie wordt in de samenwerkingsverbanden regelmatig de voortgang van de 

keten besproken en worden gemaakte afspraken toegelicht. Zo is onderstaand schema opgesteld 

met een verwijsprotocol bij geheugenproblemen. 

 

http://www.geheugensteunpunt.nl/
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V e r w i j s p r o t o c o l  b i j  g e h e u g e n p r o b l e m e n

C l i ë n t  k o m t  b i j  d e  h u i s a r t s  m e t  g e h e u g e n p r o b l e m e n

H u i s a r t s  v e r r i c h t  o n d e r z o e k  v o l g e n s  S t a n d a a r d  N H G
( a n a m n e s e ,  l i c h a m e l i j k  o n d e r z o e k ,  b l o e d o n d e r z o e k ,  M M S E )

V e r m o e d e n  v a n  d e m e n t i e

V e r w i j z i n g  v o o r  v e r d e r e  d i a g n o s t i e k

V e r d e r e  d i a g n o s t i e k  i n  e i g e n
w o o n o m g e v i n g

H u i s a r t s  v o l g t  c l i ë n t

H u i s a r t s  s t e l t  d i a g n o s e
d e m e n t i e

R e c h t s t r e e k s  v e r w i j z e n
n a a r  c a s e m a n a g e r

v a n  p g  t e a m

G e h e u g e n p o l i  ( s a m e n w e r k i n g
L a n g e L a n d  Z i e k e n h u i s / G G Z -

R i v i e r d u i n e n / V i e r s t r o o m  Z o r g  T h u i s )

P a r n a s s i a  ( s a m e n w e r k i n g
C a s e m a n a g e m e n t )

D i a g n o s e  d e m e n t i e

V e r v o l g t r a j e c t  e n / o f  h u i s a r t s / G G Z
i n s t e l l i n g / g e h e u g e n p o l i

O v e r d r a c h t  n a a r  c a s e m a n a g e r  v a n
h e t  p g  t e a m  e n  s t a r t

c a s e m a n a g e m e n t

S t a r t  p g  t e a m

J aN e e

N e e J a

N e e J a
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Hoofdstuk 4 Fase Rondom de diagnosestelling 
 
In deze fase van het ziekteproces is het gevoel van onbehagen toegenomen en zijn er steeds meer 

signalen vanuit de cliënt en/of mantelzorg die op een dementie kunnen wijzen. De cliënt en/of het 

cliëntsysteem heeft mogelijk met anderen gesproken over deze problematiek en is verwezen naar de 

huisarts. De huisarts kan zelf de diagnose dementie vaststellen of de cliënt verwijzen naar een GGZ- 

instelling of de Geheugenpoli in Zoetermeer. Indien er sprake is van verwijzing vindt diagnosestelling 

plaats door de GGZ-instelling of de Geheugenpoli. Zie hiervoor ook het verwijsprotocol bij 

geheugenproblemen. Deze fase eindigt na het vaststellen van de medische diagnose dementie. 

Situatie van de cliënt en mantelzorger in de fase ‘Rondom de diagnosestelling’ 

De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele (gedrags)veranderingen. Alles waar 

iemand het hoofd bij moet houden kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-

uitzending of een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie 

bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen.  

Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld moeite met: 

 Iets herinneren wat kort geleden is gebeurd 

 Aanpassen aan nieuwe omstandigheden 

 Oriënteren 

 Het juiste woord vinden 

 Nieuwe dingen leren 

 Emoties onder controle houden 

 Beslissingen nemen 

 Rekenen en met geld omgaan 

De mantelzorger kan tegen de volgende problemen aanlopen: 

 Veranderingen in het gedrag van de cliënt 

 Schaamte voor het gedrag van de cliënt 

 Cliënt onderkent de klachten niet en wil geen zorg of hulp aanvaarden; 

 Isolement van de cliënt 

Daarnaast hebben de mantelzorgers mogelijk zelf de volgende problemen: 

 Zorgen voor de toekomst 

 Uitputting 

 Gevoel te kort schieten 

 Onbegrip van de omgeving 

 Verdriet en/of boosheid over de veranderde relatie met de cliënt 

 Botsen van het eigen belang met het belang van de cliënt 

 Vragen over hoe het verder moet en hoe zij ondersteuning kunnen krijgen 

Behoeften en wensen van de cliënt en mantelzorger in de fase ‘Rondom de diagnosestelling’ 

 Vaste begeleider/ aanspreekpunt voor de zorg 

 Wegnemen van onzekerheid, duidelijkheid bieden over wat er aan de hand is 

 Informatie en advies, voorlichting over ziektebeloop 

 Begeleiding van de mantelzorgers bij zorg voor cliënt en invulling van “eigen” leven 
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Ondersteuningsaanbod van de cliënt en mantelzorg in Zoetermeer 

In deze fase wordt verder uitwerkt wat de invulling is van betrokken hulpverleners en organisaties in 

het diagnosetraject. De cliënt bezoekt veelal met de mantelzorger de huisarts met signalen over 

geheugenproblemen. Voorafgaand zijn er diverse mogelijkheden voor het verkrijgen van informatie 

over geheugenproblemen, de ‘niet-pluisfase’ en het ziektebeeld dementie. Zie hiervoor ook hoofdstuk 

3 over de ‘niet-pluisfase’. 

Huisarts 

 Indien een cliënt met vragen over geheugenproblemen op eigen initiatief of op verzoek van 

het cliëntsysteem of via anderen de huisarts bezoekt, vindt verder onderzoek plaats 

 Indien de huisarts eveneens twijfels heeft, volgt de huisarts de standaard NHG dementie 

(anamnese, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en het afnemen van een MMSE) 

 Indien dit onderzoek aanleiding geeft voor verdere diagnosestelling verwijst de huisarts de 

cliënt via het verwijsprotocol naar de meest passende voorziening  

GGZ instelling (Parnassia Groep Zoetermeer en GGZ Rivierduinen Zoetermeer) 

 Na aanmelding vindt het traject van diagnosestelling plaats middels gesprekken en 

onderzoekmethoden 

 Na maximaal 6 weken komt het behandelteam met een advies en bespreekt dit met 

cliënt/mantelzorger 

 Afhankelijk van de diagnosestelling vindt verdere behandeling plaats 

 Indien na de onderzoekfase de diagnose dementie wordt vastgesteld en er is geen sprake 

van psychiatrische klachten, wordt het dossier overgedragen aan  de casemanager dementie 

als onderdeel van het pg team 

 Als sprake is van psychiatrische problematiek naast een vorm van dementie wordt in 

onderling overleg gekeken wie de ondersteuning biedt aan cliënt en mantelzorg 

 

De huisarts wordt door de GGZ-instelling geïnformeerd over de diagnose en het vervolgtraject. 

Geheugenpoli Zoetermeer 

 De Geheugenpoli is een samenwerkingsverband tussen het LangeLand Ziekenhuis, GGZ 

Rivierduinen Zoetermeer en Vierstroom Zorg Thuis 

 Na aanmelding (verwijzing via zorgdomein/fax) vindt het traject van diagnosestelling op 

indicatie plaats door middel van triage (onder de 65 jaar naar neuroloog, 65-75 jaar in overleg 

naar de neuroloog of geriater, boven de 75 jaar naar geriater), dagkliniek 

(onderzoekmethoden) en diagnosegesprek 

 4-6 weken later komt het geheugenteam met een diagnose en beleid/advies en bespreekt dit 

met de cliënt en mantelzorg 

 Afhankelijk van de diagnosestelling vindt verdere behandeling plaats 

 Indien na onderzoekfase de diagnose dementie wordt vastgesteld dan wordt 

casemanagement aangevraagd bij het Coördinatiepunt Zorg 

 De huisarts wordt geïnformeerd door de Geheugenpoli over de diagnose en het vervolgtraject 

 Het dossier wordt overgedragen aan het Coördinatiepunt Zorg en vandaar uit start het 

ondersteuningstraject in de thuissituatie 
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LangeLand Ziekenhuis 

Als een cliënt is opgenomen in het LangeLand Ziekenhuis dan kan er een consult naar de 

Geheugenpoli gaan en wordt de cliënt binnen 6-8 weken opgeroepen op de Geheugenpoli. Tijdens de 

opname kan geen diagnostiek plaatsvinden voor cognitief vermogen, vanwege het risico van het 

bestaan van een delier. Na het vaststellen van de diagnose dementie start het traject van zorg van 

aanbod in de thuissituatie. 
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Hoofdstuk 5 Fase van zorg en diensten in de thuissituatie 
 

In deze fase verblijft de cliënt in de thuissituatie en ontvangt ondersteuning, begeleiding en zorg die 

uitgaat van de vraag van de cliënt en afgestemd wordt met cliënt en mantelzorg. De mantelzorg is 

een belangrijke partner in dit proces en kan eveneens gebruik maken van ondersteuning en 

begeleiding bij het verloop van het ziekteproces. Afhankelijk van het verloop van het ziekteproces  en 

de vraag kan de cliënt en de mantelzorg in toenemende mate een beroep doen op het aanbod dat 

beschikbaar is in de thuissituatie (zoals beschreven in vorige hoofdstukken). Dit kan variëren in 

intensiteit en is mede afhankelijk van de fase van het ziekteproces. 

Situatie van de cliënt en de mantelzorgers in de fase “thuis met dementie” 

Afhankelijk van het verloop van het ziekteproces kan zich een diversiteit aan problematiek voordoen. 

Problemen die de cliënt in deze fase kan ondervinden zijn:  

 Gedragsproblemen 

 Zorgproblematiek 

 Belevingsproblemen 

 Lichamelijke problemen 

 Functionele beperkingen 

 Woning wordt ongeschikt 

 Geen mantelzorg beschikbaar 

 Niet meer in staat tot zelfstandig beslissen 

 Verlies van de regiefunctie 

 Verlies van sociale contacten 

 Isolement 

 Inactiviteit/overactiviteit 
 

De mantelzorger kan tegen de volgende problemen aanlopen: 

 Omgang met problemen cliënt: 
o gedragsproblemen cliënt 
o schaamte voor gedrag van de cliënt 
o niet op z'n gemak voelen bij de cliënt 
o cliënt weigert hulp/ behandeling 
o isolement van de cliënt 

 Zorgen voor de toekomst 

 Eigen draagkracht/ uitputting 

 Tegenstelling tussen belangen van de cliënt en eigen belangen 

 Gevoel te kort te schieten 

 Onbegrip van de omgeving 

 Dreigend isolement van de mantelzorger 

 Toenemend alleen verantwoordelijkheid van naasten en invulling van het dagelijks leven 
 

Behoeften en wensen van de cliënt en de mantelzorgers in de fase “thuis met dementie” 

 Een deskundige vraagbaak die aansluiting zoekt bij de eigen opvattingen, wensen en welzijn 
van de cliënt en de mantelzorgers en die hun belangen behartigt 

 Informatie over het ziekteproces, de ziekteverschijnselen en het beloop 

 Advies en begeleiding bij het omgaan met gedragsproblemen en andere verschijnselen van 
dementie en met de gewijzigde relatie met de cliënt 

 Adequate hulpverlening die steeds aangepast wordt aan de veranderende zorgbehoefte al 
dan niet tijdelijk van aard 

 Lotgenotencontact 
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Zorg- en dienstenaanbod in de fase “thuis met dementie” 

In de thuissituatie is er diversiteit aan ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg mogelijk 

uitgaande van de vraag van de cliënt en zijn mantelzorg, variërend in intensiteit en mogelijkheden. 

Hieronder volgt een korte opsomming over het aanbod en de taken die daarbij horen. 

Casemanager dementie en specialist ouderengeneeskunde 

 Start van ondersteunings-/begeleidingstraject na overdracht vanuit huisarts, Geheugenpoli en 
GGZ-instelling, middels een kennismakingsbezoek van casemanager dementie 

 Stuurt berichtgeving aan de huisarts/betrokken hulpverleners over de start van de 
ondersteuning 

 Cliënt/cliëntsysteem wordt 2 x per jaar besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) en 
interventies worden opgenomen in het MDO verslag. Hierin staat welke specialist 
ouderengeneeskunde en casemanager betrokken zijn bij de cliënt. In de berichtgeving is 
onder meer opgenomen de diagnose, de gemaakte afspraken en het zorgschema 

 Geeft gedurende het traject regelmatig wijzigingen door aan de huisarts en de betrokken 
hulpverleners. 
 

Casemanager dementie 

 Is persoonlijk adviseur van cliënt en mantelzorg 

 Fungeert als de ‘ogen’ en ‘oren’ van andere betrokken hulpverleners 

 Biedt gedurende het verloop van het proces ondersteuning en begeleiding aan de cliënt en 
mantelzorg. De ondersteuning kan wisselen in intensiteit en is afhankelijk van de vraag van 
de cliënt en mantelzorg 

 Bedenkt, organiseert en coördineert een samenhangend zorgplan 

 Waarborgt de continuïteit van zorg en welzijn 

 Heeft in medicatiegebruik een signalerende functie 

 Bezoekt regelmatig de cliënt/mantelzorg 

 Neemt deel aan het MDO van de Geheugenpoli in het LangeLand Ziekenhuis 

 Trekt in complexe situaties waarbij ook sprake is van psychiatrische problematiek op met een 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ 

 
Wachtlijst 

 
Indien er sprake is van een wachtlijst voor een casemanager dementie wordt volgens het 
stroomschema inzet casemanagement dementie begeleiding en ondersteuning gestart.  
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Stroom schem a inzet Casem anagem ent Dem entie Coördinatiepunt Zorg

Vraag voor inzet casem anem ent
(C M ) D em entie

M et diagnose D em entie

C asem anager inventariseert de
c liënts ituatie:

S poedinzet noodzakelijk?

Inzet C M .
C ontac t binnen
2 werkdagen A lleen spoedinzet

voorzieningen (V & V /
dagvoorziening)

C asem anager regelt
inzet

Inzet C M  binnen 2 weken

S elec tie en verwijzing door huisarts /
geheugenpoli/ GGZ en overige ketenpartners

JA

C liënt wordt geïnform eerd over wachtlijs t in geval van
v ragen contac t m et C P Z

B ij s tart bericht aan huisarts /
verwijzer/ andere hulpverleners

Inzet C M  verm indert bij voldoende
onders teuning netwerk

W achtlijs t volgorde van
aanm elding en noodzaak

N E E

JA N E E W achtlijs t?
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Specialist ouderengeneeskunde 

 Heeft een belangrijke rol in de ondersteuning door de casemanager dementie 

 Kan adhoc een vraag neerleggen bij de huisarts en de Geheugenpoli 

 Is adviseur van alle betrokkenen, cliënt en familie 

 Is verantwoordelijk voor de begeleiding en de behandeling zoals beschreven in het zorgplan 
 

Wanneer in relatie tot de cognitieve stoornis een verandering in de medicatie nodig is, geeft de 

specialist ouderengeneeskunde een advies aan de huisarts. 

Huisarts 

 Uitgangspunt is dat de huisarts eindverantwoordelijk is voor de medische basiszorg thuis.  

 Kan adhoc een vraag neerleggen bij de casemanager dementie, specialist 
ouderengeneeskunde of Geheugenpoli 
 
 

Verzorging en verpleging 

 Biedt in overleg met casemanager dementiezorg en ondersteuning bij de lichamelijke 
verzorging 

 Reikt waar nodig medicatie aan 

 Biedt structuur in de dag voor de cliënt middels zorginzet 

 Stemt bevindingen af met de casemanager en zo nodig met het cliëntsysteem 
 

Huishoudelijke ondersteuning 

 Biedt ondersteuning bij de huishoudelijke werkzaamheden 

 Kan zo nodig zorg dragen voor boodschappen, was en strijk, aanreiken van de maaltijd 

 Stemt bevindingen af met de casemanager dementie en zo nodig met de mantelzorg 
 

Dagvoorzieningen  

Er zijn diverse laagdrempelige dagvoorzieningen voor mensen met dementie en hun mantelzorger. 

 De casemanager stemt de cliëntsituatie af met de dagvoorziening die past bij de vraag en 
behoeften van de cliëntsituatie/mantelzorg 

 Medewerker dagvoorziening participeert waar mogelijk in het MDO 

 Medewerker dagvoorziening stemt bevindingen af met de casemanager dementie en zo 
nodig met de mantelzorg  
 

Respijtzorg  

Onder respijtzorg valt gespecialiseerde vrijwilligersinzet, zorgboerderij en respijthulp vanuit de 

thuiszorg. 

Inzet van respijtzorg is mogelijk bij cliënten met dementie. Dit kan zowel vrijwillige als professionele 

zorg zijn. Zie www.respijtwijzer.nl voor alle mogelijkheden in Zoetermeer en omgeving.  

http://www.respijtwijzers.nl/
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Via ZoSamen is inzet mogelijk van gespecialiseerde vrijwilligers. De inzet kan variëren van wekelijks 

een dagdeel tot eenmaal per maand een dag en kan, afhankelijk van de vraag van cliënt/mantelzorg, 

binnenshuis of buitenshuis worden ingevuld. De inzet kan structureel of op afroep worden ingezet en 

is bedoeld als vrije tijd voor de mantelzorg. Er kan ook een vrijwilliger worden ingezet wanneer 

iemand geen mantelzorger (in de buurt) heeft. 

Tijdelijke opname 

De casemanager kan een tijdelijke opname regelen als de mantelzorg aangeeft gedurende een 

vakantie of weekend de zorg te willen overdragen aan anderen. Een tijdelijke opname kan ook 

aangeboden worden als de mantelzorg tijdelijk afwezig is, bijvoorbeeld door ziekenhuisopname.  

Crisisopname 

Er is sprake van een crisisopname bij: 

 Acuut wegvallen van de mantelzorg; 

 Acute wijziging in lichamelijk en/of geestelijk conditie; 

 Geen reden voor ziekenhuisopname (dit is beoordeeld door huisarts/spoedeisende hulp). 

Vanuit de Keten Dementie zijn onderstaande twee stroomschema’s voor crisisopname bij dementie 

opgesteld als er geen indicatie is vanuit de wet Langdurige Zorg(WLZ)/ 

Indien een cliënt een WLZ indicatie heeft en op de lijst staat van een voorkeurslocatie is de locatie 

dossierhouder. Dit betekent dat de locatie volgens de wet verantwoordelijk is voor opname als 

wijzigingen optreden in de situatie van de cliënt waardoor een spoedopname noodzakelijk is. 
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Stroom schem a cris isopnam e bij dem entie
Tijdens kantoorti jden  (09 .00-17 .00)

Te le foonnum m ers: C oörd ina tiepunt Z org : 079-3719471

C ris iso p n a m e  in d ie n :
Acu u t we g va lle n  m a n te lzo rg

Acu te  wijz ig in g  in  l ich a m e lijke  e n /o f g e e ste li jke  co n d itie
Ge e n  re d e n  vo o r z ie ke n h u iso p n a m e  (b e o o rd e e ld  d o o r h u isa rts/

sp o e d e ise n d e  h u lp )

C lië n t b e ke n d  b ij ca se m a n g e r
va n  p g  te a m

Ja

C ontact m et casem anager van pg
team  en afstem m en vervolgtraject

C asem anager onderzoekt m ogelijkheden
en over legt m et naasten/huisarts en

adviseur W elT huis

N e e

Adviseur W elT huis zoekt plaats w aarbij

voorkeur vervalt

Afstem m ing adviseur W elT huis/case-
m anager over plaatsing

C asem anagem ent over legt m et cliënt/
naasten over opnam e en regelt de overdracht

C asem anager stelt huisarts/betrokken hulp-
ver leners op de hoogte van de opnam e

C risisopnam e

Adviseur W elT huis onderzoekt
casuïstiek

Adviseur W elT huis zoekt
plaats

Adviseur W elT huis over legt m et
cliënt/naasten over opnam e
w aarbij de voorkeur vervalt

Adviseur W elT huis stelt huisarts/
betrokken hulpver leners op de

hoogte van de opnam e

C risisopnam e

Zo  sp o e d ig  m o g e lijk  (wa a rb ij a l e e n  W L Z in d ica tie
a a n w e zig  is)

C lië n t b e ke n d  b ij ca se m a n g e r
va n  p g  te a m

Ja N e e

C ontact m et casem anager van pg
team  en afstem m en vervolgtraject

C asem anager onderzoekt m ogelijkheden
en over legt m et naasten en

dossierhouder

D ossierhouder onderzoekt
m ogelijkheden en plaatst cliënt op lijst

van voorkeur

Afstem m ing dossierhouder/casem anager
over plaatsing

C asem anager kijkt naar overbruggingsper iode

C asem anager over legt m et clënt/naasten
over opnam e en regelt overdracht

C asem anager stelt huisarts/betrokkenhulp-
ver leners op de hoogte van de opnam e

Opnam e

D ossierhouder onderzoekt
casuïstiek

D ossierhouder plaatst cliënt
op voorkeurslijst

D ossierhouder kijkt naar over-
bruggingsper iode en vraagt

w aar nodig ondersteuning van
casem anager dem entie

D ossierhouder over legt m et
fam ilie over opnam e

D ossierhouder stelt huisarts/
betrokken hulpver leners op de

hoogte van de opnam e

Opnam e
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S t ro o m s c h e m a  c r is is o p n a m e  b ij d e m e n t ie
A v o n d /n a c h t/w e e k e n d /fe e s td a g e n

V ra a g  v o o r c ris is o p n a m e *  k o m t  b in n e n  b i j  h u is a rt s e n p o s t

*  C r is is  in d ie n :
A cu u t w e g va lle n  m a n te lzo r g .

A cu te  w ijz ig in g  in  lich a m e lijk  e n /
o f g e e s te lijk  fu n c t io n e r e n .

G e e n  r e d e n  vo o r  z ie ke n h u is -
o p n a m e  ( b e o o r d e e ld

d o o r  h u isa r ts /sp o e d e ise n d e
h u lp )

A c t ie  n o o d za k e l i jk

J A

D ia g n o s e  d e m e n t ie
g e s t e ld

J A

H u is a rt s  v o lg t  a f s p ra k e n  m e t  c ris is p ro t o c o l
v e rp le e g h u ize n  (p ro t o c o l a a n w e z ig  e n  l i js t

d ie n s t d o e n d e  v e rp le e g h u ize n  b i j  H A P )

N E E

H u is a rt s  v o lg t  a f s p ra k e n  m e t
G G Z -c ris is d ie n s t e n  2 . 6 . 6 .

(p ro t o c o l a a n w e z ig  b i j  H A P )

N E E

H u is a rt s  o v e rle g t  o p  d e
e e rs t v o lg e n d e  w e rk d a g  m e t

c a s e m a n a g e r v a n  p g  t e a m  o f
m e t  a d v is e u r W e lT h u is
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Hoofdstuk 6 Fase aanbod van zorg rondom inhuizing in een beschermde 
woonvoorziening 
 

In deze fase heeft de cliënt zoveel ondersteuning en zorg nodig dat thuis wonen niet langer mogelijk 

is. In deze periode wordt toegewerkt naar een inhuizing in een beschermde woonvoorziening. 

Afhankelijk van het ziekteproces, de zorgbehoeften en de wens van de cliënt wordt gekeken naar de 

meest passende voorziening. Als er nog de mogelijkheid is van inhuizing in een regulier 

woonzorgcentrum wordt het casemanagement voortgezet. Bij inhuizing in een kleinschalige 

voorziening of verpleeghuis wordt na overdracht de inzet van het casemanagement beëindigd. 

Situatie van de cliënt in de fase “Rondom inhuizing in beschermde woonvorm” 

De cliënt kan te maken krijgen met de volgende problemen: 

 Verslechterde, kwetsbare gezondheid 

 Onbegrepen gedrag: geen inzicht, gevaarlijke situaties, geen zinvolle dagbesteding 

 Geen mantelzorg beschikbaar 

 Verzet tegen inhuizing 

 Aanpassingsproblematiek na opname 
 

Bij de mantelzorgers kunnen de volgende problemen een rol spelen: 

 Beperkte draagkracht 

 Moeite met inhuizing: 
o steeds maar uitstellen van inhuizing 
o verzet tegen inhuizing 
o negatief beeld over woonzorgcentra, kleinschalige woonvoorziening of verpleeghuizen 
o verschil van mening in familie over opname 
o sociale druk op de mantelzorgers om cliënt op te nemen 
o keuze eigen belang- belang cliënt 

 Moeite met zelfbeschikkingsrecht cliënt indien deze hulp en zorg weigert 

 Betrokkenheid van de mantelzorgers na inhuizing 

 Aanpassingsproblematiek na inhuizing 

 Oppakken van "eigen" leven na inhuizing 

 Financiële afhandeling 
 
Behoeften en wensen van de cliënt en mantelzorgers “rondom inhuizing in beschermde 
woonvorm” 
 

 Begeleiding bij beslissing voor inhuizing in beschermde woonvorm 

 Aanwezigheid van de casemanager bij inhuizing en overdracht aan vaste begeleider 

 Begeleiding van de mantelzorgers door de casemanager in eerste periode na inhuizing 

 Adequate hulpverlening die steeds aangepast wordt aan de veranderende zorgbehoefte 

 Interventie bij crisis 
 

Zorg en dienstenaanbod van de cliënt en mantelzorgers “rondom inhuizing in 
beschermde woonvorm” 
 
Dit zorg en dienstenaanbod komt overeen zoals beschreven is in het voorgaande hoofdstuk Fase van  
zorg en diensten in de thuissituatie 
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Hoofdstuk 7 Fase van Wonen in een woonzorgcentrum 
 

In deze fase wordt het aanbod van zorg aangeboden in een woonzorgcentrum. Afhankelijk van het 

ziekteproces en zorgbehoeften kan dit aangeboden worden in een regulier woonzorgcentrum. In de 

woonzorgcentra van Wel Thuis Zoetermeer is de casemanager dementie actief betrokken bij de cliënt 

met dementie en zijn mantelzorger. Soms kunnen cliënten met dementie nog gaan wonen in een 

woonzorgcentrum. Cliënten die al langer wonen in een woonzorgcentrum kunnen eveneens 

geheugenproblemen/dementie krijgen.  

Situatie van de cliënt in de fase “Wonen in een woonzorgcentrum” 
De cliënt en zijn mantelzorg kan te maken krijgen met de volgende problemen zoals ze beschreven 

staan in hoofdstuk 6. 

Behoeften en wensen van de cliënt en mantelzorgers bij wonen in een woonzorgcentrum 
 

 Begeleiding na de inhuizing in een woonzorgcentra 

 Aanwezigheid van de casemanager bij inhuizing en waar nodig overdracht naar de 
casemanager dementie van het woonzorgcentrum 

 Begeleiding van de mantelzorgers door de casemanager rondom inhuizing 

 Adequate hulpverlening die steeds aangepast wordt aan de veranderende zorgbehoefte 

 Interventie bij crisis 
 

Zorgaanbod in de fase “Wonen in een woonzorgcentrum” 
 
Medewerkers woonzorgcentra 
 

De medewerkers bieden zorg en ondersteuning aan cliënten van de woon- en zorgcentra. Deze zorg 

en ondersteuning bestaat uit: 

 Hulp bij het ondersteunen in het behoud van eigen regie uitgaande van de aanwezige 
mogelijkheden van de cliënt. Daar waar onmogelijkheden zich voordoen wordt in overleg met 
de familie/netwerk, aan de hand van de ZZP, een plan gemaakt m.b.t. de zinvolle 
dagbesteding 

 Geeft zo nodig signalen af aan verantwoordelijke medewerkers, casemanager en/of managers 
over de cliëntsituatie 

 

Het woon- en zorgcentrum biedt begeleiding aan cliënten met dementie. Deze ondersteuning die 

geboden wordt door de activiteitenbegeleider/huiskamerproject bestaat uit: 

 Aanbieden van structuur aan de indeling van de dag 

 Aanbieden van activiteiten uitgaande van de vraag behoefte en mogelijkheden van de cliënt 
stemt bevindingen af met de casemanager en zo nodig met het cliëntsysteem 

 

Casemanager dementie 

De casemanager is betrokken bij cliënten met dementie en heeft daarin de volgende werkwijze: 

 Persoonlijk adviseur van cliënt/mantelzorg 

 Stemt haar inzet af met de eerstverantwoordelijke van de cliënt 

 Heeft in medicatiegebruik een signalerende functie 

 Waarborgt de continuïteit van zorg en welzijn 

 Organiseert en coördineert een samenhangend en zorgplan 
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 Bezoekt regelmatig cliënt/mantelzorg 

 Bereidt met de eerstverantwoordelijke het MDO voor 

 Draagt zorg voor de terugkoppeling naar betrokken hulpverleners zoals huisarts 
 
Huisarts 

 Is verantwoordelijk voor de medische basiszorg voor cliënten met dementie waarbij nog geen 
sprake is van verpleeghuiszorg; 

 Kan adhoc een vraag neerleggen bij de casemanager dementie, specialist ouderengenees-
kunde of Geheugenpoli. 
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Hoofdstuk 8 Fase van wonen in een beschermde woonvoorziening 

Als thuis wonen niet meer mogelijk is of het wonen in een regulier appartement in het woonzorg-

centrum is het noodzakelijk dat de cliënt in nauw overleg met de mantelzorg gaat wonen in een 

kleinschalige woonvoorziening of verpleeghuis. Deze transitie vindt plaats in overleg met huisarts en 

specialist ouderengeneeskunde. Als de casemanager dementie bij dit proces betrokken is, draagt zij 

zorg voor een ‘warme’ overdracht naar de andere woonvoorziening. 

Situatie van de cliënt in de fase “Wonen in een beschermde woonvoorziening” 

In deze fase woont de cliënt definitief in een beschermde woonvorm. De cliënt kan tegen de volgende 

problemen aanlopen: 

 Verzet tegen het wonen in een beschermde woonvoorziening 

 Gevoelens van angst, verdriet 

 Verlies van verdere zelfstandigheid 

 Achteruitgang van fysieke en psychische mogelijkheden 

 Onbegrepen gedrag 

 Zorgproblematiek 

 Moeite met het verloop van het ziekteproces 

 Ontbreken van een mantelzorger 
 

Voor de mantelzorgers kunnen de volgende problemen een rol spelen: 

 Tegenstrijdige opvattingen van hulp/zorgverlener 

 Conflicten met hulp/zorgverleners 

 Psychosociale problemen 

 Grenzen in mogelijkheden aan betrokkenheid in zorg 

 Aanpassingsproblemen (verlies, financieel, wonen) 

Behoeften en wensen van de cliënt en de mantelzorgers in de fase “wonen in 

beschermde woonvoorziening” 

 Voldoende ruimte, aandacht en tijd voor cliënt 

 Vast aanspreekpunt in instelling voor de mantelzorgers 

 Ondersteuning van de mantelzorgers 

 Zinvolle invulling van de dag 

 Voldoende privacy 

 Functionele ondersteuning 
 

Zorgaanbod in de fase “Wonen in een beschermde woonvoorziening” 
 
Medewerkers kleinschalige woonvoorziening en verpleeghuiszorg 

 

De medewerkers bieden zorg en ondersteuning aan bewoners van WelThuis en WZH Oosterheem. 

Deze zorg en ondersteuning bestaat uit: 

 Hulp bieden bij het ondersteunen in het behoud van eigen regie uitgaande van de aanwezige 
mogelijkheden  van de cliënt. Daar waar onmogelijkheden zich voordoen wordt in overleg met 
de familie/netwerk  aan de hand van de ZZP een plan gemaakt m.b.t. de zinvolle 
dagbesteding  

 Geeft zo nodig signalen af aan verantwoordelijk medewerkers, specialist ouderengenees-
kunde en/of managers over de cliëntsituatie 

 Eerstverantwoordelijk verzorgende onderhoudt contact met mantelzorg 
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Specialist Ouderengeneeskunde 

De huisarts draagt de behandeling over aan de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling in 

een woonvoorziening waarbij sprake is van verpleeghuiszorg vindt plaats onder eindverantwoordelijk 

van de specialist ouderengeneeskunde. Dit betekent dat in het MDO de interventies worden 

vastgesteld voor de individuele cliënt. Aan de hand hiervan vindt inzet plaats vanuit het behandelteam 

van WZH of GoudenHart.   

De specialist ouderengeneeskunde van WZH of GoudenHart kan (deel)taken delegeren aan de 

verpleegkundig specialist van WZH of GoudenHart. 

Psycholoog 

De psycholoog kan ingezet worden voor: 

 Neuropsychologisch onderzoek (NPO) 

 Psycholoog maakt gebruik van diverse gedragsobservatieschalen 

 Voorlichting en advies aan cliënt 

 Ondersteuning bieden aan mantelzorg 

 Ondersteuning bieden aan medewerkers 
 
Paramedische inzet 

Indien vanuit het MDO een interventie is afgesproken voor een paramedische voorziening wordt dit 

ingezet. Dit kan afhankelijk van de vraag fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtetiek zijn. 

Welzijn 

Binnen een beschermde woonvoorziening wordt uitgaande van de vraag van de cliënt en de 

indicatiestelling een aanbod gedaan voor welzijn. Dit wordt geboden al dan niet in een vast 

dagprogramma, individuele activiteit of groepsactiviteit.  

Pastorale zorg 

Voor cliënten, mantelzorgers en medewerkers is er een mogelijkheid een beroep te doen op de inzet 

van een pastoraal werker of humanistisch raadsvrouw. Uiteraard kan men ook gebruik maken van 

reguliere pastorale zorg. 

ZoSamen 

Als de cliënt met dementie is gaan wonen in een beschermde woonvoorziening start voor de 

mantelzorg een nieuwe fase. In deze fase kunnen zij geconfronteerd worden met allerlei gevoelens 

van schuld en eenzaamheid, met het opnieuw invulling moeten gaan geven aan hun leven of lacunes 

in de samenwerking met zorgprofessionals. ZoSamen houdt in deze fase contact met de mantelzorger 

en draagt zo mogelijk de begeleiding van de mantelzorger over aan de woonvoorziening. 

Mantelzorgers kunnen desgewenst (blijven) deelnemen aan themabijeenkomsten en 

lotgenotengroepen van ZoSamen waar ook bovenstaande punten aan de orde kunnen komen. 
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Hoofdstuk 9 Deelnemers en derden Zorgprogramma Keten Dementie 

 

Aan de Keten Dementie en het zorgprogramma wordt actief deelgenomen door de volgende 

organisaties en onderdelen van organisaties. Doel is om inzicht te krijgen in deelnemers en derden. 

Inhoud 

 Regiegroep Keten Dementie 

 Kerngroep Keten Dementie 

 Ketenregisseur Keten Dementie 

 Instellingen 

 Team Verzorging en verpleging 

 Huishoudelijke ondersteuning 

 Dagvoorzieningen 
 

Regiegroep 

Vierstroom Zorg Thuis Miranda Schouten m.schouten@vierstroomzorgthuis.nl  

GGZ Rivierduinen Zoetemeer Dymphna van 

Ravesteijn, 

d.vanravesteyn@rivierduinen.nl  

Parnassia Groep Zoetermeer Claudia Berwers c.berwers@parnassiagroep.nl  

SGZ Harry v/d Hoeven h.vdhoeven@sgzoetermeer.nl 

LangeLand Ziekenhuis Marjolein Oudshoorn m.oudshoorn@llz.nl 

ZoSamen/Palet Welzijn Germien la Grand  g.lagrand@paletwelzijn.nl  

WZH Paul ten Berge ptenbergen@wzh.nl  

 

Kerngroep 

Huisarts Chris de Jong c.dejong@llz.nl  

Goudenhart Wim Stuijfzand w.stuijfzand@goudenhart.nu   

Wel Thuis Caroline Ouwendijk c.ouwendijk@welthuis.nl  

GGZ Rivierduinen Zoetermeer Marijke Schaminee m.schaminee@rivierduinen.nl 

Parnassia Groep Zoetermeer Gitta Hertsig gitta.hertsig2@parnassiagroep.nl  

Palet Welzijn/ZoSamen Wicorel Koning w.koning@paletwelzijn.nl  

Palet Welzijn/ZoSamen Corina Benschop c.benschop@paletwelzijn.nl  

Coördinatiepunt Zorg Yvonne Pas y.pas@coordinatiepuntzorg.nl  

Vierstroom Zorg Thuis Annet de Braak annet.debraak@vierstroomzorgthuis.nl  

LangeLand Ziekenhuis Annemieke Schipper a.schipper@llz.nl  

mailto:m.schouten@vierstroomzorgthuis.nl
mailto:d.vanravesteyn@rivierduinen.nl
mailto:c.berwers@parnassiagroep.nl
mailto:h.vdhoeven@sgzoetermeer.nl
mailto:m.oudshoorn@llz.nl
mailto:g.lagrand@paletwelzijn.nl
mailto:ptenbergen@wzh.nl
mailto:c.dejong@llz.nl
mailto:w.stuijfzand@goudenhart.nu
mailto:c.ouwendijk@welthuis.nl
mailto:m.schaminee@rivierduinen.nl
mailto:gitta.hertsig2@parnassiagroep.nl
mailto:w.koning@paletwelzijn.nl
mailto:c.benschop@paletwelzijn.nl
mailto:y.pas@coordinatiepuntzorg.nl
mailto:annet.debraak@vierstroomzorgthuis.nl
mailto:a.schipper@llz.nl
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WZH ( WoonZorgcentra 

Haaglanden) 

Arlette Laponder alaponder@wzh.nl  

Ketenregisseur Dementie 

 

Vierstroom Zorg Thuis Riet Middelhoek r.middelhoek@vierstroomzorgthuis.nl  

Instellingen/deelnemende organisaties 

Coördinatiepunt Zorg Ondineschouw 15 

2726 JS Zoetermeer 

079-3719471 

GGZ-Rivierduinen Zoetermeer Brechtzijde 20 

2725 NS Zoetermeer 

079-3203302 

GoudenHart Brechtzijde 45 

2725 NR Zoetermeer 

079-7122061 

LangeLand Ziekenhuis Toneellaan 1 

2725 NA Zoetermeer 

079-3462626 

Parnassia Groep Zoetermeer Denemarkenlaan 2 

2711 EL Zoetermeer 

088-3576364 

SGZ Croesinckplein 24-26 

2722 EA Zoetermeer 

079-3208686 

Vierstroom Zorg Thuis Antwerpseweg 7 

2803 PB Gouda 

088-0444 888 

WelThuis 

Locatie: verpleeghuis Vivaldi 

Brechtzijde 45 

2725 NR Zoetermeer 

079-7122190 

WelThuis 

Locatie Monteverdi 

Ondineschouw 15 

2726 JS Zoetermeer 

079-3410011 

WelThuis 

Locatie Buytenhaghe 

Bergmanstrook 45 

2726 RR Zoetermeer 

079-3319314 

WelThuis 

Locatie De Morgenster 

Nassaulaan 11 

2712 AT Zoetermeer 

079-3164888 

WelThuis 

Locatie Domus 

Bijdorplaan 277 

2713 SX Zoetermeer 

079-3161060 

WelThuis 

Locatie ’t Seghe Waert 

Vaartdreef 115 

2724 GE Zoetermeer 

079-3410421 

WelThuis 

Locatie Magnolia 

Oosterheemplein 232-237 

2721 NC, Zoetermeer 

088-4262160 

WZH Oosterheem Florence Nightingalelaan 92, 

2721 NP Zoetermeer 

079-3443000 

ZoSamen/Palet Welzijn Antwerpseweg 7 0800-9359456 

mailto:alaponder@wzh.nl
mailto:r.middelhoek@vierstroomzorgthuis.nl
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Huishoudelijke Zorg 

Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan een indicatie aangevraagd worden voor 

huishoudelijke ondersteuning. De gemeente Zoetermeer wijst huishoudelijke zorg toe aan de 

organisatie waar afspraken mee gemaakt zijn. 

 

Dagvoorzieningen 

 

2803 PB Gouda 0800-0200401 

Team Buytenzicht Kentgensplein 26 

2717 HS Zoetermeer 

06 4636 1097 

Team Gondelkade Gondelkade 33 

2725 EC Zoetermeer 

06 1502 8723 

Team DDPS Bijdorplaan 403-405 

2713 SZ Zoetermeer 

06 4636 1102 

Team Meerzicht Uiterwaard 3e etage 

2716 VA Zoetermeer 

06 1502 8709 

Team Rokkeveen Oost Groen-blauwlaan 145 

2718 GH Zoetermeer 

06 2901 7939 

Team Rokkeveen Watertoren Nathaliegang 63 

2719 CP 

06 4636 1214 

Team Seghwaert/ 

Noordhove/Oosterheem 

Parkdreef 350c 

2724 EZ Zoetermeer 

06 4636 1172 

Wmo Stadhuisplein 1 

2711 EC Zoetermeer 

079-3468010 

Ontmoetingscentrum Carpe  

Diem (Vierstroom Zorg Thuis) 

Susannegang 40 

2719 BN Zoetermeer 

079-8886997 

Ontmoetingscentrum +(Wel 

Thuis 

Bijdorplaan 277 

2713 SX Zoetermeer 

088-4262177 

Dagactiviteiten en 

Ontmoetingscentrum 

Oosterheem(WZH) 

Florence Nightingalelaan 91 

2721 NP Zoetermeer 

079-3443000 
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Hoofdstuk 10 Kwaliteitscirkel 
In dit hoofdstuk staat de kwaliteitscirkel centraal. 

Regiegroep, kerngroep en ketenregisseur 

De regiegroep is verantwoordelijk voor de grote, bestuurlijke lijnen en besluit over inzet van mensen en 

middelen. Daarnaast stelt de regiegroep het zorgprogramma en de werkafspraken vast. De regiegroep bestaat 

uit een vertegenwoordiging van de betrokken Zorghartpartners op directie/managementniveau. 

De kerngroep is organisatorisch geplaatst onder de regiegroep en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 

actualisering, communicatie/afstemming met de achterban en implementatie van het zorgprogramma en 

werkafspraken. 

De ketenregisseur is de verbindende schakel tussen regiegroep en kerngroep. De ketenregisseur legt 

verantwoording af over de voortgang aan de regiegroep. Het is de verantwoordelijkheid van de ketenregisseur 

dat zij zorg draagt voor het uitwerken van de actiepunten en de bijeenkomsten 

Zorgprogramma Keten Dementie 

In het Zoetermeerse Zorgprogramma Keten Dementie zijn diverse afspraken weergegeven. Partijen zijn ieder 

verantwoordelijk voor een kwalitatief goede zorguitvoering van het eigen aandeel binnen de keten conform het 

zorgprogramma. 

Onderstaand worden de op basis van een ketenovereenkomst afgesproken prestaties vermeld die regelmatig 

binnen de regie/kerngroep geëvalueerd worden. Met partijen worden afspraken gemaakt over de wijze waarop 

de gegevens op deze prestaties geregistreerd en gepresenteerd kunnen worden. 

In het jaarprogramma Keten Dementie worden jaarlijks de acties vastgesteld die in komend jaar uitgewerkt 

worden. Deze acties zijn een vast onderdeel van de bijeenkomsten in de regiegroep en kerngroep. 

Landelijke prestatie-indicatoren 

Vanuit het ministerie van VWS wordt al langere tijd gewerkt aan het opstellen van prestatie-

indicatoren. Deze prestatie-indicatoren zijn gekoppeld aan de regio’s in het land. Zo neemt de keten 

Dementie Zoetermeer deel aan het netwerk Zorgprogramma Dementie van de Stichting Transmurale 

zorg Den Haag en omstreken. 

Overige indicatoren 

De prestatie indicatoren en mogelijke verbeterpunten worden regelmatig  in de wijksamenwerkings-

verbanden getoetst en besproken aan de hand van casuïstiek, feedbackrapportages en eventuele 

incidenten. Het is de verantwoordelijkheid van de kerngroepleden, voor zover geen lid van de 

wijksamenwerkingsverbanden, om te zorgen voor de implementatie en toetsing van het 

zorgprogramma binnen de eigen organisaties. Er zijn nog geen streefwaardes vastgesteld; dit zal op 

basis van de ervaringen gebeuren.  

 


