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Een project over netwerkzorg voor mensen met dementie 
die in de thuissituatie verblijven in de samenwerking met:





Bestuur

Medefinancier



Netwerken

• Netwerk Dementie

• Netwerk Palliatieve zorg

• Netwerk CVA

• Geriatrisch netwerk



260.000 mensen met 
dementie
+/- 300.000 mantelzorgers 
van mensen met dementie
85 dementieketens



7.235 mensen met 
dementie
22.000 mensen betrokken 
bij deze mensen met 
dementie
1 dementieketen



Betrokkenen netwerk dementie

• Activite

• Buurtzorg

• Curadomi

• DSV

• Florence

• Groot Hoogwaak

• Libertas

• Marente

• Alrijne

• Rivierduinen

• Topaz

• Wijdezorg

• Zorgbalans

• LUMC

• ProCura

• Alzheimer Nederland, afdeling ZHN

• Zorg & zekerheid

• GGD Hollands Midden

• Radius

• Huisartsen

• Gemeenten (Holland Rijnland) 

• Hogeschool Leiden 





Wat is een Wmo-werkplaats?

Een regionaal kenniscentrum waarin een 
hogeschool, i.c. een lectoraat, instellingen, 
beroepsbeoefenaren en gemeenten 
samenwerken voor onderzoek, 
praktijkontwikkeling, implementatie en opleiding



Koploper Project 3: Netwerkzorg bij kwetsbare dementerende 
ouderen

Samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en 

welzijnsorganisaties, toewerken naar een integrale aanpak van 

netwerkzorg bij dementerende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord.

Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden



Studenten hebben onderzoek gedaan naar de vraag:

Hoe wordt de (netwerk)zorg aan mensen met 
dementie die in de thuissituatie verblijven in 
Leiden vormgegeven?

Netwerkzorg voor dementerende ouderen



Partijen ontwikkelen in toenemende mate acties 
om het netwerk te versterken na de 
herverdeling van de rollen in januari 2015.

Zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars 
hebben steeds nauwer contact en na de 
koudwatervrees-periode van 2015. 

Dat komt wel goed!

Wat is het belangrijkste tot nu toe?



Wat ontbreekt?

Een gezamenlijke benadering om om te gaan 
met mensen met dementie in de thuissituatie!

http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/broadcasts/304/

http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/broadcasts/304/
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Als iedereen nu op de zelfde manier om zou 
gaan met iemand die één of andere vorm van 
dementie heeft, dat zou het voor de patiënt zelf 
makkelijker maken maar ook voor iedereen die 
er bij betrokken is.

https://www.youtube.com/watch?v=egt1MxbRCn
k

https://www.youtube.com/watch?v=egt1MxbRCnk


En hoe is dat nu als je hulpverlener, adviseur of 
mantelzorger bent:

https://www.youtube.com/watch?v=zL9sVxYSydE

https://www.youtube.com/watch?v=zL9sVxYSydE


Wat hebben mensen met dementie die in de thuissituatie hier nu aan?

Zullen we het proberen?

Voorbeelden kunnen zijn: iets kwijt zijn, toilet niet kunnen vinden, naar 
buiten willen, ….

Een casus van de deelnemers
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