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Inleiding
Beste betrokkenen bij Dementiezorg,
De afgelopen jaren heeft CZ zich ingezet om samen met een aantal dementienetwerken en lokale zorgpartijen het zorgpad
dementie, die mantelzorgers en zorgprofessionals ervaren in de zorg voor mensen met dementie, te verbeteren. In elke regio
ervaren patiënten en mantelzorgers knelpunten in de zorg en ondersteuning. Zij weten niet altijd waar zij terecht kunnen en ook
zorgverleners weten elkaar met regelmaat onvoldoende te vinden. In onze pilotregio’s hebben we, aan de hand van een
regionale patiëntreis, de knelpunten in kaart gebracht en zijn we constructief aan de slag gegaan met oplossingen. Het resultaat
is een set aan activiteiten, lessen en tools die wellicht ook in uw regio kunnen helpen om een knelpunt op te lossen.

Op maandag 30 maart waren wij graag met u in gesprek gegaan over het optimaliseren van het zorgpad in uw regio. Nu we
elkaar niet tijdens een live bijeenkomst kunnen spreken, delen wij graag langs deze weg onze kennis en ervaringen met u. In het
document in de bijlage delen we onze inzichten en voorbeelden uit de pilotregio’s.
We kunnen ons voorstellen dat het optimaliseren van het zorgpad momenteel niet de hoogste prioriteit heeft in uw regio
vanwege Corona. Wellicht haalt u uit onze tools, die we opstelden met Moerdijk en Zeeland, toch wat ideeën en inspiratie. En
mocht u aan de slag willen of al aan de slag zijn met het optimaliseren van dementiezorg in uw regio, neem gerust contact op
met projectleider Koen Kasper (koen.kasper@cz.nl of 06 – 13 46 00 08). We beantwoorden uw vragen over de tools graag.
Met vriendelijke groet,
Mijke Buijs - Programmamanager Dementie CZ
Bron: Uitnodiging Bijeenkomst 30 maart, CZ
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CZ werkt sinds 2015 met een strategisch programma
dementie aan betere dementiezorg naar aanleiding van
diverse geconstateerde trends
Dementie nu

Dementie 2040

Volksziekte

Zorgkosten 2015

Verschillende
kosten

met hoge
ziektekosten

6,6 miljard

p.p. per regio

Arbeidsmarkt problematiek

Mantelzorg
per week

neemt toe

20 uur
gemiddeld

270.000

>500.000

Zorg niet

Aanbod

Nu voor iedere
vraag

doelmatig
ingericht

sluit niet aan
bij behoefte

een
zorgoplossing

Bron: Programma Dementie CZ

Het aantal mensen
met dementie neemt
de komende jaren
enorm toe. Wij willen
dat iedereen die leeft
met dementie in de
toekomst kan blijven
rekenen op goede zorg
en ondersteuning.
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Dementiezorg is nog te vaak gefragmenteerd en
onoverzichtelijk georganiseerd
Gedurende de hele patiëntreis worden knelpunten in zorg en ondersteuning ervaren

Bron: Programma Dementie CZ

•

Mensen met dementie en hun
mantelzorgers weten niet goed hoe
ze zorg inschakelen en hebben geen
overzicht

•

Zorgverleners weten elkaar met
regelmaat onvoldoende te vinden, er
wordt op eilandjes gewerkt

•

De financiering van het zorgpad is
verdeeld over de WMO, ZVW en
WLZ, wat voor gaten in zorg en
ondersteuning kan zorgen
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Voor de meest voorkomende knelpunten uit de patiëntreis
zijn de afgelopen jaren oplossingen ontwikkeld.

Bron: Programma Dementie CZ
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CZ heeft o.a. in de experimentregio’s gewerkt aan
zorgpadoptimalisatie Dementie met ondersteunende tools
Het programma Dementie richtte
zich op 6 thema’s. Die werden via
drie kanalen uitgewerkt en richtte
zich zowel op de persoon met
dementie als diens mantelzorger.
Dit document richt zich op de
geleerde lessen van rondom het
zorgpad in de regio’s. De
regiosamenwerking bestond uit
Zorgaanbieders/Casemanagement, gemeenten,
huisartsen en Zorgverzekeraar
CZ. Dat is uiteindelijk de basis
gebleken voor alle onderdelen.
Bron: Programma Dementie CZ
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CZ erkent het belang van een zorgpad waar men geen
gesloten deuren meer tegen komt en vraagt regio’s daar
aan te (blijven) werken
zorgpad wordt lokaal
vormgegeven en
uitgewerkt met mogelijk
inzet van
ondersteunende tools
CZ deelt kennis met
inkoop en regio, zodat
regio aan de slag kan
met zorgpad Dementie

De keten blijft/gaat
aan de slag met eigen
kartrekker i.s.m.
Partners en inkoop CZ
om zorgpad Dementie
te optimaliseren met
ondersteunende tools
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Optimaliseren van het zorgpad kan vanuit opgedane
regionale inzichten en wordt ondersteund door diverse tools
Optimaliseren
zorgpad

Inventariseren
inzichten

Ondersteunend aan
zorgpad

zorgpadoptimalisatie

•

•

Netwerk reviewscan
en Regionaal
Meerjarenplan

•

Proces
flowcharts van
niet-pluis tot
zorg uit huis
Knelpunten in
kaart in alle
fasen van de
dementie
Vraagstukken
omtrent de
organisatie
van
dementiezorg
in beeld

•

•

•

Proces
flowcharts van
niet-pluis tot
zorg uit huis
Overzicht van
de
belangrijkste
aanpassingen
Beslisstukken
per
bestuurder in
beeld

3.
Implementatie
plan
•

•
•
•

Overzicht van
benodigde
aanpassingen
per fase
Opsplitsing in
deelprojecten
Tijdsplanning
voor
implementatie
Benodigde
capaciteit en
budget

Bestuurlijk
akkoord

2.
De gewenste
situatie

1.
De huidige situatie
met knelpunten

Bestuurlijk
akkoord

(Regionale) patiëntreis

Ondersteunende tools bij
zorgpadoptimalisatie:
4.
Implementati
e
•

•

Implementatie
van de
deelprojecten
volgens
planning
Evaluatie van
de resultaten

-

patientreis Dementie
Netwerk Review Scan
zorgpad aanpak
10-signalenkaart Dementie
Keuzewijzer/Houvast: Sociale kaart
dementie
Dementievriendelijke gemeente
Online seminars Dementie lokaal
Mantelzorgtest
CZ diensten voor haar verzekerden

Projectorganisatie en randvoorwaarden

Bron:
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•

•

•

Proces
flowcharts van
niet-pluis tot
zorg uit huis
Knelpunten in
kaart in alle
fasen van de
dementie
Vraagstukken
omtrent de
organisatie van
dementiezorg
in beeld

•

•

•

Proces
flowcharts van
niet-pluis tot
zorg uit huis
Overzicht van
de
belangrijkste
aanpassingen
Beslisstukken
per bestuurder
in beeld

Bron: PvA zorgpad Dementie, CZ, 2017

3.
Implementatie
plan
•

•
•
•

Overzicht van
benodigde
aanpassingen
per fase
Opsplitsing in
deelprojecten
Tijdsplanning
voor
implementatie
Benodigde
capaciteit en
budget

Bestuurlijk
akkoord

2.
De gewenste
situatie

1.
De huidige situatie
met knelpunten

Bestuurlijk
akkoord

Zorgpadoptimalisatie vanuit het Programma Dementie in
Moerdijk en Zeeland bestaat uit vier hoofdstappen, uit te
voeren door de regio
4.
Implementatie
•

•

Implementatie
van de
deelprojecten
volgens
planning
Evaluatie van
de resultaten
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Optimaliseren van het zorgpad kan vanuit opgedane
regionale inzichten en wordt ondersteund door diverse tools
Inventariseren
inzichten

Optimaliseren
zorgpad

Ondersteunend aan
zorgpad

zorgpadoptimalisatie

Ondersteunende tools bij
zorgpadoptimalisatie:

(Regionale) patiëntreis

-

Netwerk reviewscan
en Regionaal
Meerjarenplan

-

patientreis Dementie
Netwerk Review Scan
Zorgpad aanpak
10-signalenkaart Dementie
Keuzewijzer/Houvast: Sociale kaart
dementie
Dementievriendelijke gemeente
Online seminars Dementie lokaal
Mantelzorgtest
CZ diensten voor haar verzekerden

Projectorganisatie en randvoorwaarden

Bron:
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Patiëntreis Dementie
Patiëntreis dementie CZ

Aan de basis van het programma Dementie staat de
patiëntreis. Een overzicht met 26 knelpunten die
mantelzorgers ervaren gedurende het gehele
ziektebeeld.
Daarnaast is met mantelzorgers bij enkele regio’s
een lokale patiëntreis opgesteld. Een waardevol
instrument dat zorgt voor draagvlak in de regio. Het
geeft ook inzicht in waar prioriteit ligt.
Informatie die o.a. beschikbaar is:
• Patiëntreis Dementie CZ
• Toelichting voor het opzetten van een lokale
patiëntreis
• Presentatie om focusgroep voor lokale
patiëntreis vorm te geven.

Bron: patientreis Dementie CZ, 2015

15

Netwerkreviewscan Dementie netwerken in CZ
kernwerkgebied
In 2018 en 2019 is door CZ en Opera Consultancy
in de 17 dementienetwerken in het CZ
kernwerkgebied de Netwerk Review Scan
uitgevoerd. Hierin werd door het netwerk gescoord
op de 5 landelijk geldende sleutelfactoren.
Vervolgens is de lokale groep professionals daar het
gesprek over aan gegaan.
Het volgende is beschikbaar over de NRS:
• Per netwerk is er bij de ketencoördinator een
rapportage beschikbaar over de uitkomsten
• In 2021 is CZ voornemens een vervolg NRS uit
te voeren per netwerk.

Bron:Netwerk Review Scan, 2018-2020, CZ
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zorgpadoptimalisatie Dementie
zorgpadoptimalisatie is in de regio Moerdijk met
betrokken partners volledig uitgewerkt en
geïmplementeerd. Dit zorgpad geeft een heldere
beschrijving van taken en rolverdeling tussen
zorgprofessionals vanaf niet pluis tot en met
opname in het verpleeghuis.

Vanuit dit traject zijn de volgende zaken
beschikbaar:
• Stappenplan hoe te komen tot
zorgpadoptimalisatie
• Voorbeeld zorgpad Moerdijk

Bron: zorgpad Dementie Moerdijk
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10-signalenkaart Dementie
Verschillende gemeenten hebben een eigen 10
signalenkaart ontwikkeld op basis van het voorbeeld
van Alzheimer Nederland.
De kaart bevat naast de 10 signalen ook een
centraal telefoonnummer waar inwoners signalen
kunnen melden. Regionale (zorg)partijen hebben
met elkaar een proces ingericht hoe te handelen
n.a.v. deze meldingen.
Het volgende is beschikbaar:
• Voorbeeld van 10-signalenkaarten waaronder
Moerdijk.
• Formulier voor uitvraag van signalen door beller
• Voorbeeld werkwijze na signaal via centraal
telefoonnummer

Bron: 10-signalenkaart Dementie Moerdijk, 2018 / Alzheimer
Nederland
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Keuzewijzer Dementie / Houvast
In 3 Zeeuwse regio’s en in Zuid-Limburg is een
sociale kaart dementie uitgewerkt in een
overzichtelijke brochure. Het geeft informatie over
de diverse fasen van dementie. Daarnaast geeft het
inzicht in de benodigde en beschikbare hulp en
informatie in een regio/gemeente, specifiek voor de
dementie.
Zorgprofessionals kunnen de brochure achterlaten
en/of verwijzen naar specifieke info voor de cliënt en
zijn mantelzorger. De methode en teksten zijn
getoetst door het Alzheimer Centrum Limburg.

Het volgende is beschikbaar:
• Format en teksten, conform Limburgse
keuzewijzer
• Keuzewijzer Zeeuwse Zorgschakels
Bron: Houvast Dementie, Zeewsue zorgschakels, CZ, Alzheimder
Centrum Limburg, 2017
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Dementievriendelijke gemeente en de te ondernemen acties
daartoe vanuit ervaringen Zeeland en Moerdijk

•
•
•
•
•

Dementievriendelijke
gemeente actielijst:
Scholingen voor
professionals
Bijeenkomsten voor
burgers
Een Glossy over
Dementie
Artikelen in lokale
krantjes
…

In 3 Zeeuwse regio’s en Moerdijk zijn acties
ondernomen op het gebied van dementievriendelijke
gemeenten. Dit aansluitend bij het initiatief
Dementievriendelijke gemeenten dat landelijk loopt
via Samen Dementievriendelijk
(https://www.samendementievriendelijk.nl/dementiev
riendelijke-gemeente).
In de gemeenten hebben diverse acties en
bijeenkomsten plaatsgevonden, die mogelijk als
voorbeeld kunnen dienen in uw gemeente.
Het volgende is beschikbaar:
• Voorbeelden van acties en bijeenkomsten inzake
Dementievriendelijke gemeente
• Inzet van Dementie Ambassadeurs

Bron: Samen Dementievriendelijk site, ervaringen Zeeland en
Moerdijk met Dementievriendelijk uit het Dementieprogramma CZ
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Mantelzorgtest voor mantelzorgers van ouderen geeft
inzicht overzicht en handelingsperspectief
CZ heeft met regionale partijen de Mantelzorgtest
ontwikkeld. Een online test die mantelzorgers
inzicht, overzicht en handelingsperspectief geeft.
Er zijn naast een CZ versie ook 3 regionale
varianten, waarbij ook lokaal aanbod is opgenomen.
In 2020 onderzoeken voor de regionale varianten de
meerwaarde van het opnemen van lokaal aanbod.
Wat we beschikbaar hebben:
• Productpresentatie
• Voorbeelden Tilburg, Breda, Moerdijk
• Ervaringsverhalen
• Implementatieplan
• Communicatieplan

Bron: Mantelzorgtest voor mantelzorgers van ouderen, CZ, 2019
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Online CZ seminars Dementie in de regio
CZ heeft een serie online seminars ontwikkeld. Deze
seminars zijn destijds live uitgezonden en nu ‘on
demand’ beschikbaar. En zijn ook regionaal in te
zetten, bijvoorbeeld ter ondersteuning van
bestaande bijeenkomsten waar mantelzorgers
samenkomen. De inhoud van de online seminars
krijgen van de deelnemers een hoge waardering.

Effect: De informatie uit de seminars helpt :
• 69% van de mantelzorgers voelt zich ondersteund in
gesprekken met naaste of professional
• 61% van de deelnemers om beter om te gaan met dementie
• 49% van de mantelzorgers om langer voor hun naaste te
kunnen zorgen
• 31% van de mantelzorgers dat zij vragen niet meer in een
individueel gesprek met CM hoeven te stellen
• 32% van de deelnemers om CZ eerder aan te bevelen aan een
ander.

Bron: Online Seminars Dementie, CZ

Het volgende is beschikbaar:
• https://www.cz.nl/zorgadvies/themas/dementie/o
nline-seminars
• Evaluatie en leerpunten CZ seminars in de regio.
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Implementatiemanager verstrekt tools en learnings middels
consultatie, communicatie en zorginkoop CZ bij zorgpad
Implementatiemanager

Afstemming
over
communicatiemiddelen
zorgpad

Afstemming zorgpad
vs. zorginkoopZorginkoper
afspraken
wijkverpleging +
huisartsenzorg

Consultatie
indien nodig

Zorginkoopafspraken met
afspraken over
zorgpad

De afgelopen 5 jaar heeft CZ haar programma Dementie
invulling gegeven met diverse regio’s. In deze
samenwerkingen met casemanagement, huisartsen,
thuiszorgorganisaties, welzijn, gemeenten en uiteraard de
lokale afdeling van Alzheimer Nederland hebben we veel
mooie tools ontwikkeld. Deze kennis willen we niet verloren
laten gaan voor de regio’s in het CZ kernwerkgebied. In
2020 delen we deze ervaringen en instrumenten met de
diverse Dementie Netwerken.
•
•
•

Communicatieadviseur

Informatie/
communicatie

Bron: CZ Programma dementie 2020

Daarnaast hebben we uiteraard afstemming met onze
inkopers die ook in de regio’s actief zijn.
We beantwoorden de eerste vragen vanuit de
netwerken Dementie
(Telefonische) consultatie op vraag van de netwerken
Dementie

Regio
Zo hopen we de opgedane kennis goed te verspreiden en
uiteindelijk te borgen in reguliere processen.
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Samenwerking met 5 belangrijke stakeholders draagt bij
aan succesvolle verbetering Dementiezorg

Casemanagem
ent & (thuis)zorgorganisaties

Zorggroep
/
huisartsen

Lokale afdeling
van Alzheimer
Nederland
Gemeente(n)
Zorg
verzekeraar

Bron: CZ Programma dementie, 2015-2020

In de regio’s waar CZ actief heeft samengewerkt
vanuit het Programma dementie zijn successen
mede behaald door:
• Samenwerking door belangrijke stakeholders
• Zowel bestuurlijk als beleidsmatig commitment
• Inzet van mensen en het gaan doen
• Samenwerking als partners
• De acties bestaan in algemeenheid uit:
Inventariseren van huidige situatie,
verbeterpunten ophalen, toetsen van inzichten in
het veld, uitwerken plannen van verbetering en
verbetering/tool maken en implementeren. En
evalueren.

25

Vragen, sparren en/of overleggen? Neem gerust contact op!
Koen Kasper
Projectieider Dementie
Zorgverzekeraar CZ
koen.kasper@cz.nl
06 – 13 46 00 08
@KoenKasper
linkedin.com/in/koenkasper

