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Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie        

Naam keten: 
Contactpersoon keten: 
Tel nummer contactpersoon keten:  
Contactpersoon Vilans: 
 

 
TIP! Pak bij het invullen van dit schema de Zorgstandaard Dementie erbij. Hierin worden de onderdelen die hieronder kort staan beschreven, duidelijk toegelicht.  

 

VRAGEN over deze inventarisatielijst? Mail dan naar netwerkdementie@vilans.nl 

 
I Ziektespecifieke zorg 
 

Hoofdstuk 1: Tijdige onderkenning en preventie 

Onderdeel uit de Zorgstandaard Benoem wat dit 
onderdeel in jullie 
keten concreet inhoudt 

Status Betrokken 
aanbieders & 
wie heeft regie 

Afspraken rondom 
afstemming/ 
doorgeleiding/terugkoppeling/ 
monitoring 

Financiering Lacunes tov de 
Zorgstandaard 

Informatievoorziening gericht op 
mensen met dementie en naasten 
 

      

Informatievoorziening gericht op 
vrijwilligers 
 

      

Informatievoorziening gericht op 
(aankomende) professionals 
  

      

Samenwerkingsverband tussen 
aanbieders/organisaties voor 
informatie, voorlichting en steun 
 

      

http://www.vilans.nl/
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Toegang tot zelftesten en telefonische 
hulplijnen 
 

      

Preventief huisbezoek 
 

      

Bemoeizorg 
 

      

Instrument voor meten overbelasting 
mantelzorgers 
 

      

Deskundigheidsbevordering en 
kennisuitwisseling signaleren en 
verwijzen op maat voor zorg- en 
hulpverleners/vrijwilligers 
 

      

 

Hoofdstuk 2: Diagnostiek 

Onderdeel uit de Zorgstandaard Benoem wat dit 
onderdeel in jullie 
keten concreet inhoudt 

Status Betrokken 
aanbieders & 
wie heeft regie 

Samenwerkingsafspraken over 
signalering, verwijzing, 
diagnostisering en 
vervolgstappen 

Financiering Lacunes tov de 
Zorgstandaard 

Ziektediagnostiek. Onderdeel van dit 
onderzoek in de 1e en 2e lijn zijn in 
ieder geval: 

 thuisdiagnostiek 

 basis geheugenpolikliniek 

 specialistische 
geheugenpolikliniek 

 

      

Zorgdiagnostiek  
 

      

 



Inventarisatielijst  Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie– Ontwikkeld door Vilans in samenwerking met Kwaliteitsinstituut & Alzheimer Nederland ©Vilans mei 2013 
 

 

Hoofdstuk 3: Casemanagement 

Onderdeel uit de Zorgstandaard Benoem wat dit 
onderdeel in jullie 
keten concreet inhoudt 

Status Betrokken 
aanbieders & 
wie heeft regie 

Afspraken over inbedding 
casemanagement in de keten 
(wie doet wat wanneer, wie is 
waarvoor verantwoordelijk, 
afbakening) 
Maken, onderhouden, 
bijstellen e.d. van het zorgplan 

Financiering Lacunes tov de 
Zorgstandaard 

Inhoud casemanagement 
 

      

Zorgplan 
 

      

 

Hoofdstuk 4: Behandeling, begeleiding en steun 

Onderdeel uit de Zorgstandaard Benoem wat dit 
onderdeel in jullie 
keten concreet inhoudt 

Status Betrokken 
aanbieders & 
wie heeft regie 

Afspraken over doorverwijzing, 
rolverdeling en 
informatieoverdracht. 
Gebruik van 
protocollen/zorgpaden 

Financiering Lacunes tov de 
Zorgstandaard 

Afgestemde multidisciplinaire 
behandeling en comorbiditeit 
 

      

Afgestemde multidisciplinaire 
behandeling, begeleiding en steun 
gericht op chronische gevolgen van de 
ziekte 
 

      

Informatie, advies en psycho-educatie 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers 
  

      



Inventarisatielijst  Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie– Ontwikkeld door Vilans in samenwerking met Kwaliteitsinstituut & Alzheimer Nederland ©Vilans mei 2013 
 

Meldpunt ouderenmishandeling 
 

      

 

Hoofdstuk 5: Levering zorg en diensten 

Onderdeel uit de Zorgstandaard Benoem wat dit 
onderdeel in jullie 
keten concreet inhoudt 

Status Betrokken 
aanbieders & 
wie heeft regie 

Afspraken rondom 
afstemming/ 
doorgeleiding/terugkoppeling/ 
monitoring 

Financiering Lacunes tov de 
Zorgstandaard 

Huishoudelijke hulp en ADL 
 

      

Dagverzorging, dagbehandeling, 
ontmoetingscentra 
 

      

Cursus omgaan met dementie  
 

      

Lotgenotengroep 
 

      

Mantelzorgondersteuning 
 

      

Noodbedden (vrijwillige regeling voor 
noodopname voor mensen met 
indicatie) 
 

      

Crisisbedden 
 

      

Crisisinterventie 
 

      

Revalidatie bij dementie na 
ziekenhuisopname 
 

      

Telefooncirkel 
 

      

Respijtzorg       
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Aangepast wonen/woonservicezone 
 

      

Woningaanpassingen/domotica 
 

      

Wonen 
- kleinschalig wonen 
- wonen met 

gedragsproblemen 
- wonen jong dementerenden 

 

      

Vervoer 
 

      

Diensten in en rond huis 
 

      

Anders: 
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III Organisatie ketenzorg bij dementie 

Hoe is de keten georganiseerd, hoe gefinancierd, hoe toekomstbestendig is dit? Draagt iedereen zijn steentje bij en is er een echt gezamenlijke visie waar eenieder 

zijn inbreng in heeft en dit onderschrijft? 

Zorgstandaard-afhankelijke aspecten Ja/nee Toelichting 

Wordt door alle netwerkpartners gebruik gemaakt van één 
centraal registratiepunt voor (nieuwe) cliënten met 
dementie? 
 

  

Beschikt de keten over bestuurlijk draagvlak bij aanbieders 
van zorg- en welzijnsdiensten?  
 

  

Beschikt de keten over bestuurlijk draagvlak bij 
zorgkantoren? 
 

  

Hebben alle ketenpartijen een gezamenlijk doel voor de 
dementiezorg geformuleerd? 
 

  

Is het gezamenlijk doel door alle ketenpartijen ondertekend? 
 

  

Heeft de keten in zijn geheel en hebben de ketenpartijen 
afzonderlijk geformuleerd aan welke cliënten zorg wordt 
verleend? 
  

  

Is voor de keten één ketenregisseur benoemd? 
 

  

Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartijen 
en de ketenregisseur benoemd en toegewezen? 
 

  

Zijn er afspraken gemaakt hoe de ketenpartijen elkaar 
kunnen aanspreken op de taken en verantwoordelijkheden? 
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Hebben de ketenpartijen afspraken gemaakt over de 
verwijzing en transfer van cliënten onderling? 
 

  

Zijn er afspraken gemaakt over procedures voor uitwisseling 
cliëntinformatie? 
 

  

 

Zorgstandaard-onafhankelijke 
aspecten 

Korte omschrijving hoe dit in de keten is geregeld Lacunes 

ICT 
 

  

Deskundigheidsbevordering 
 

  

Bijzondere doelgroepen 
 

  

Persoon met dementie als 
medebehandelaar 
 

  

Eigen regie en zelfmanagement 
 

  

Keuzevrijheid 
 

  

Toegankelijkheid 
 

  

Informed consent 
 

  

Wilsbekwaamheid 
 

  

Palliatieve zorg 
 

  

Levenseinde 
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Ruimte voor opmerkingen en mogelijke actiepunten 

 

 


