Goed verzekerde dementiezorg
Focusbrief voor zorgverzekeraars 2021
Alzheimer Nederland heeft 5 speerpunten voor zorgverzekeraars 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 zorgverzekeraars
Koop kwalitatief hoogwaardig casemanagement dementie in

Zorg voor voldoende casemanagement dementie conform de Zorgstandaard
Dementie 2.0. Monitor het gebruik en de wachtlijsten van casemanagement
dementie om verbeteringen en knelpunten zichtbaar te maken.

Zet in op dementievriendelijke ziekenhuizen en maak de zorg persoonsgericht
Vraag ziekenhuizen om dementievriendelijk te worden en goede voorbeelden van
collega’s te volgen. Ga naar samendementievriendelijk.nl voor tips.

Start een preventieprogramma gericht op verbetering hersengezondheid van
risicogroepen
Tot 30% van het aantal gevallen met dementie kan voorkomen worden als heel
Nederland een gezonde leefstijl aanhoudt.

Zorg voor transparante en duidelijke informatie op uw website

Benoem casemanagement dementie en de ondersteuning van mantelzorgers
expliciet in het overzicht van vergoedingen.

Neem deel aan het dementienetwerk in de regio waar u preferente verzekeraar bent
Werk samen met gemeenten, zorgkantoren en het dementienetwerk in deze regio om zo
veel mogelijk mensen met dementie tijdig te bereiken. Zet de budgetten van de Wmo, Zvw
en Wlz voor dit gezamenlijke doel in.

Waarom is dementiezorg een urgent vraagstuk?
Dat leest u op de achterkant.
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met dementie in 25 jaar

1 op de 3 ziekenhuisbedden wordt
bezet door iemand met dementie
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Het duurt gemiddeld 14 maanden
voordat de diagnose is gesteld

30%

100.000 mensen met
dementie hebben geen diagnose

52% van de mantelzorgers is tamelijk
belast tot overbelast. Onderschat
mantelzorg bij dementie niet.

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

Gemiddeld gebruikt slechts 30%
van de mensen met dementie
casemanagement dementie

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

Voorbeelden, informatie en advies
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