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• Ambitie en programma’s 

• Programma’s voor mensen 

met dementie 

 



Ambitie voor de langdurige zorg 

 

  

Alle mensen met een Wlz-indicatie worden in de 
positie gebracht om zoveel mogelijk te leven 
zoals zij dat wensen.  
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Programma’s voor de langdurige zorg 

• Waardigheid en trots 

• Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg 

• Programma’s gericht op mensen met dementie 
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Er is al veel bereikt voor mensen met dementie  
 
• Er zijn ongeveer 70 netwerken dementie 

• Het programma ‘Samen Sterk’ draagt bij aan de verdere 
professionalisering van de netwerken 

• De Zorgstandaard Dementie is breed aanvaard 

• Deltaplan Dementie verenigt veel organisaties 

• Nederlandse zorgconcepten in het buitenland veel toegepast  
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Programma’s gericht op mensen met dementie 

Drijfveer Programma 

Ook maatschappelijk 

vraagstuk! 

Programma ‘Samen dementievriendelijk’ 

Casemanagement op 

sommige plaatsen in de 

verdrukking 

Actieplan casemanagement dementie 

Zorgstandaard niet overal 

toegepast 

Verbeterprogramma: ‘Dementiezorg voor 

elkaar’ 

Opgesloten in ‘eigen’ wet en 

regelgeving 

Ruimte voor experimenten 

Meer weten Onderzoeksprogramma ‘Memorabel’ 
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Actieplan casemanagement dementie 

 

• Bestuurlijke coalitie besluit tot actieplan 

• Doel: Casemanagement moet beschikbaar zijn en blijven voor 
eenieder die daar recht op heeft. 

• Inhoud Actieplan: ‘Kwesties’ oplossen en bijdragen aan 
registratie en uitkomstmeting. 

• De normen van de zorgstandaard dementie zijn de basis. 

• Beginnen met streven naar rust en herstel:  

mensen de casemanagement dementie hebben, houden dat 

wachtlijsten worden weggewerkt. 

• Een signaalteam helpt daarbij. 
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Verbeterprogramma: ‘Dementiezorg voor elkaar’ 
 

• Kenniscentra maken verbeterplan.  

• In nauw overleg met beroepsverenigingen, brancheorganisaties, 
gemeenten. 

• Samenwerkingsverbanden van professionals zijn de spil. 

• Deze verbanden:  

bieden state of the art integrale persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten 

ontwikkelen die zorg en ondersteuning verder vanuit een 
lerende werkwijze.  
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Dank voor uw aandacht! 
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