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Hoe verbinden we verschil-
lende zorgverleners rond de 
patiënt en zijn naasten?

Meer grip op dementie

DementieNet heeft als doel om zorg-
professionals te verbinden en zo de 
dementielast voor alle betrokkenen 
te verlichten. Dat doen we door de 
zorg te organiseren in een netwerk 
rond patiënten, met een kernteam 
van huisarts, wijkverpleegkundige 
en welzijnswerker. Zij overleggen 
samen met de zorgverleners binnen 
het bredere netwerk en stemmen 
de zorg beter af op de behoeften van 
de patiënt. Dankzij deze persoonlijke 
aanpak kunnen patiënten langer thuis 
wonen en krijgen patiënt en hulpver-
lener meer grip op dementie. 

Hoe verbeteren mantelzor-
gers en huisartsen samen  
de dementiezorg?

Samenwerkingsmodel

In het samenwerkingsmodel wordt 
elk kernteam gevormd vanuit drie 

disciplines (medisch, zorg en welzijn) 
samen met de mantelzorger/patiënt. 
Samen bepalen zij of bijvoorbeeld 
een ergotherapeut, een eerstelijns 
psycholoog, of juist het wijkteam 
moet worden ingeschakeld bij de be-
handeling. Doordat ze de spin in het 
web zijn, kunnen ze zorg en welzijn 
goed op elkaar afstemmen, elkaar 
aanvullen en zelfs versterken. Het 
samenwerkingsmodel wordt toege-
spitst op de lokale situatie en sluit 
daardoor aan bij bestaande afspra-
ken vanuit de ouderenmodules en 
regionale afspraken in de keten voor 
dementie. Zo wordt de dementielast 
voor alle betrokkenen minder. 

Scholingsmodules &  
Vaardigheidstraining

Naast samenwerking vormt het 
vergroten van de kennis, inzichten en 
vaardigheden van zorgprofessionals 
een belangrijk onderdeel van Demen-
tieNet. Dat doen we door regelmatig 
gecertificeerde scholingsmodules  
aan te bieden. De inhoud wordt 
steeds afgestemd op de individuele 
kennisvragen en werkomgeving van 
deelnemers. Een belangrijk onder-
deel is training in samenwerking en 
patiëntparticipatie. Ook worden net-
werken gestimuleerd en geholpen 
zelf hun verbeterplannen te maken 
om zo nog gerichter aan de slag gaan.

Merkt u dat de zorg voor dementiepatiënten beter 
kan? Bent u benieuwd hoe de succesfactoren 
van netwerkzorg van toepassing zijn op de 
dementiezorg? En hebt u behoefte aan meer 
grip op uw dagelijkse praktijk? Doe dan mee 
met DementieNet, hét nieuwe initiatief van het 
Radboudumc Alzheimer Centrum.

  
Wat heeft een welzijns- 
werker aan de inzichten van 
een psycholoog?

Kennis uitwisselen

Binnen DementieNet staat ook de 
onderlinge uitwisseling van inzich-
ten, kennis en ervaringen met collega 
deskundigen centraal. Want de rou-
tines van een mantelzorger kunnen 

een ergotherapeut op nieuwe ideeën 
brengen. De behandeling van de huis-
arts kan verbeterd worden dankzij de 
inzichten van een geriater verbonden 
aan een Alzheimer Centrum of 
geheugen-polikliniek. Deze kennis-
uitwisseling vindt plaats tijdens trai-
ningen, symposia en via een digitaal 
forum. Zo bundelen we onze krachten  
en verbeteren we samen het welzijn 
van onze patiënten en maken we 
het werk van professionals leuker en 
gemakkelijker.



DementieNet  
voor patiënten en naasten

• Dementiezorg dicht bij huis
• Gezamenlijke besluitvorming
• Lichtere dementielast 
• Meer grip op dementie
 
DementieNet  
voor zorgprofessionals

• Op maat, ondersteuning bij  
kwaliteitsverbetering

• Samenwerking met toegewijde 
collega’s

• Gecertificeerde scholingsmodules
• Periodieke vaardigheidstraining
• Uitwisseling van kennis en  

ervaringen

Wie bouwt en ontwikkelt het  
DementieNet?

Ook binnen het projectteam werken 
we samen vanuit verschillende 
disciplines. Wie zijn betrokken: 
Minke Nieuwboer (coördinator 
DementieNet), Fred Wolters 
(wijkverpleegkundige), Marieke 
Perry (huisarts), Pieter de Boer 
(ervaringsdeskundige), Marjolein van 
der Marck (projectleider) en Marcel 
Olde Rikkert (geriater) met kennis 
over dementie, wijkverpleging, 
huisartsenzorg, en samenwerking in 
eerstelijns netwerken. 

Wilt u de dementiezorg in uw  
wijk/gemeente naar een hoger 
plan tillen en tegelijkertijd een 
bijdrage leveren aan een inter-
nationaal uniek project? En wilt 
u uw eigen kennis en vaardighe-
den vergroten, maar ook collega 
professionals inspireren? Kijk dan 
voor meer infor  matie op  
www.DementieNet.com of meld 
u direct aan bij Minke Nieuwboer, 
coördinator DementieNet via 
info@dementienet.com

DementieNet is een initiatief van het 

Radboudumc (www.Radboudumc.nl) en  

het Radboudumc Alzheimer Centrum  

(www.RadboudAlzheimerCentrum.nl).


