Persoonsgerichte zorg bij dementie
Focusbrief voor zorgkantoren 2021
Alzheimer Nederland heeft 5 speerpunten voor zorgkantoren opgesteld
namens mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doel: de dementiezorg verbeteren. Een urgente uitdaging waar Alzheimer Nederland u graag
bij helpt.
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speerpunten voor zorgkantoren
Bied activiteiten die passen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers

Zorg voor variatie en voldoende omvang in het aanbod van activiteiten. Maak bijvoorbeeld
gebruik van effectieve interventies, zoals DemenTalent, Ontmoetingscentra, Alzheimer
Cafés en Odensehuizen.

Doe een aanbod aan de mensen op de wachtlijst van het verpleeghuis

Sla de handen ineen met gemeenten en thuiszorg en organiseer dagbesteding, respijtzorg
en ondersteuning thuis. Dit kan crisisopnames voorkomen.

Stimuleer scholing in persoonsgerichte zorg en onbegrepen gedrag

Scholing helpt bij het terugdringen van de vrijheidsbeperking. Maak het onderdeel van
het overgangsjaar rondom invoering van de Wet zorg en dwang in 2020.

Zorg voor goede informatievoorziening rondom de overgang van de
Zvw/Wmo naar Wlz

Een goede overgang draagt bij aan continuïteit in de ondersteuning en zorg bij dementie.

Ondersteun mantelzorgers voor, tijdens én na de verpleeghuisopname

Casemanagement dementie draagt bij aan langer thuis. Hiervoor geldt: hoe eerder
betrokken, des te beter. Ook hebben mantelzorgers baat bij lotgenotencontact.

Waarom is dementiezorg een urgent vraagstuk?
Dat leest u op de achterkant.

Dementiezorg is een uitdaging

65%

7,7
maanden

65% van de mantelzorgers
ervaart een vorm van onvrijwillige
zorg in het verpleeghuis

1 op de 5 mensen
krijgt dementie

De wachttijd voor opname na een
verpleeghuisindicatie is gemiddeld
7,7 maanden

Onderschat mantelzorg bij dementie niet

50%

52%

14%
52% van de mantelzorgers is
overbelast. Onderschat mantelzorg
bij dementie niet.

6%

50% van de mantelzorgers vindt de
activiteiten soms of nooit passen
bij de naaste met dementie

50% kreeg onvoldoende
ondersteuning bij de opname,
14% kreeg geen ondersteuning

Samen aan de slag
Dementiezorg is een urgent vraagstuk voor zorgkantoren. Onze
regionale vertegenwoordigers gaan graag met u in gesprek om
de speerpunten toe te lichten, vragen te beantwoorden en de
vervolgstappen te bespreken.

Slechts 6% van de mantelzorgers in
de laatste fase thuis ontvangt
respijtzorg

Benader ons via: belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

Voor verdere onderbouwing en de bronnen, ga naar de online versie van deze focusbrief op alzheimer-nederland.nl/focusbrief

Tip
Verspreid in maart 2020 de vragenlijst van de Dementiemonitor onder mantelzorgers. De resultaten van dit
grootschalige onderzoek geven u een beter beeld van
de ervaringen van mantelzorgers bij dementiezorg, op
landelijk en regionaal niveau. Voor meer informatie,
kijk op alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
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