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Introductie  

Voor u ligt de rapportage met de uitkomsten van de meting met ketenindicatoren, zoals deze in het 
voorjaar van 2012 door Vilans in opdracht van het Ministerie van VWS is uitgevoerd. In mei 2012 is het 
definitieve concept van de zorgstandaard gelanceerd. De set ketenindicatoren is op basis van de 
zorgstandaard aangepast en bij alle bekende LND-ketens uitgezet. In deze rapportage vindt u de 
uitkomsten op de hoofdthema’s, met opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de ketens. De 
ketenzorg dementie bevindt zich in een belangrijke fase. In vrijwel alle regio’s in Nederland is er sprake 
van ketenzorg. In de opstartfase zijn veel projecten succesvol gestart. De volgende fase is nu 
aangebroken, waarin ketenzorg dementie structureel geborgd dient te worden en zich kan meten aan de 
norm die de zorgstandaard aangeeft. Deze rapportage geeft een eerste inzicht in de stand van zaken van 
de ketenzorg dementie in Nederland voor de aparte regio’s. 
 
 
Inleiding 
In het kader van het Landelijk Dementie Programma (LDP) dat liep van 2004 – 2008 zijn er enkele 
knelpunten ervaren in de zorg voor mensen met dementie. Het gebrek aan coördinatie tussen de 
verschillende zorgverleners bij de ondersteuning van dementerenden, gaf mensen met dementie en hun 
mantelzorgers het gevoel dat zij van het kastje naar de muur werden gestuurd. Daarnaast ervaren 
mantelzorgers een hoge druk door de 24-uurs zorg die iemand met dementie nodig heeft en de weerstand 
die wordt ervaren bij opname. Regelmatig is er sprake van overbelasting van de mantelzorger, die onder 
andere wordt veroorzaakt wordt door de gedrags- en stemmingsproblematiek van de naaste met 
dementie. Om hier goed mee om te gaan hebben mantelzorgers behoefte aan meer informatie, 
deskundigheid en praktisch advies. Uit de landelijke dementiemonitor van Alzheimer Nederland en NIVEL 
blijkt dat twee derde van de mantelzorgers al in het begin van de ziekte extra professionele 
ondersteuning wil. Een goede afstemming in de zorg en ondersteuning tussen formele en informele 
ondersteuning en mensen met dementie is daarbij van belang. 
 
In opvolging van deze problematiek heeft de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van VWS, J. 
Bussemaker een persoonlijke ambitie gesteld over ketenzorg Dementie: “Ik roep u op om met elkaar 
ervoor te zorgen dat er in uw regio een structureel samenhangend, en op de behoeften van de cliënt 
afgestemd aanbod aan dementiezorg is; vanaf het moment dat de diagnose dementie is gesteld tot en 
met de laatste fase van de ziekte. Zorgkantoren en zorgaanbieders daag ik uit, met elkaar te komen tot 
sturing op samenhang in de dementiezorg”. In maart 2008 is het Programma Ketenzorg Dementie (PKD) 
opgezet om zorgaanbieders en zorgverzekeraars te helpen bij de realisatie van deze ambitie. Het 
programma speelde daarbij tevens in op de behoefte aan zorg en ondersteuning die bestaat bij mensen 
met dementie en hun naasten voordat de diagnose wordt gesteld. Dit programma van vier jaar was 
opgedeeld in meerdere fasen en liep tot eind 2011.  
 
Het eerste jaar van het Programma Ketenzorg Dementie heeft in het teken gestaan van het komen tot een 
inkoopmodel voor ketenzorg en een eerste implementatie van dit model bij de zorginkoop 2009 in een 
select aantal koploperregio’s. Als stimulans en hulpmiddel bij de inkoop en levering van dementiezorg is 
toen de Leidraad Ketenzorg Dementie opgesteld.  
 
Na een succesvol verloop van de eerste fase, heeft het kernteam van het Programma besloten te starten 
met een tweede fase. Deze tweede fase heeft als doel gehad de aanpak zoals opgesteld in de Leidraad 
Ketenzorg Dementie landelijk te verspreiden onder alle LDP en niet-LDP regio’s in Nederland. Concreet 
betekende dit dat zoveel mogelijk (niet)LDP-regio’s, zorgaanbieders, (zorg)inkopers en andere betrokken 
partijen werden gestimuleerd om ketens te formeren om zo een samenhangend aanbod van ketenzorg 
dementie aan te bieden. Tevens lag de focus in de tweede fase op het verbreden van de betrokkenheid 
van de gemeenten (Wmo), huisartsen en de zorgverzekeraars (Zvw).  
 
De ambitie was dat uiterlijk in 2011 het structurele aanbod van samenhangende dementiezorg, bekostigd 
uit AWBZ, Wmo en Zvw, praktijk zou zijn in heel Nederland. Het is deels bij een ambitie gebleven. Er zijn 
weliswaar meer regio’s bijgekomen en de landkaart Ketenzorg Dementie is bijna geheel ingekleurd, 
waarbij de ketenpartners voornamelijk bezig zijn met thema’s als casemanagement, vroegsignalering en 
diagnostiek, de organisatie van ketenzorg en informatie over de ziekte voor mensen met dementie en hun 
naasten. De integrale bekostiging en inkoopprocedures zijn echter in een niet onaanzienlijk deel van de 
ketens moeizaam van de grond gekomen. Tevens heeft een landelijk adequate financieringswijze van 
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casemanagement nog steeds niet zijn beslag gekregen. Zeer recent is het Deltaplan Dementie gelanceerd, 
waarin onderdelen van netwerkzorg een plaats zullen krijgen. Dit rapport doet verslag van de activiteiten 
en resultaten van ketenzorg in de laatste fase van het PKD, namelijk het jaar 2011. 
 
 
Ketenindicatoren 
 
Binnen een kwaliteitscyclus is het van belang dat dementieketens de resultaten en kwaliteit van de eigen 
keten monitoren. Daartoe is in het Programma Ketenzorg Dementie destijds een set van tien indicatoren 
ontwikkeld met betrokkenen (CBO, Inspectie, kernteam Programma Ketenzorg Dementie, Plexus en 
aangepast en uitgevoerd door Vilans in 2010 en 2012). De indicatoren bestaan uit: 

 uitkomstindicatoren 

 structuurindicatoren 

 procesindicatoren  
 
De indicatoren gaan niet alleen over de kwaliteit van de ketenzorg, maar ook over de kwaliteit van de 
communicatie en over de prijs-kwaliteitverhouding, die van belang is bij de inkoop van zorg. De 
indicatoren kunnen worden gebruikt als benchmark voor de ketens.  
In 2011 is gestart met de ontwikkeling van de zorgstandaard dementie. Op 31 mei is het definitieve 
concept gelanceerd, met daarbij aanvullingen op de tot dan toe gebruikte set indicatoren. In opdracht van 
het ministerie van VWS heeft Vilans de set aangepast op de zorgstandaard en een meting uitgevoerd onder 
alle bekende samenwerkingsverbanden van het Landelijk Netwerk Dementie (LND) waar dementiezorg 
wordt verleend. Dit gebeurt veelal in ketenvorm. Op het moment zijn er 87 ketens / netwerken, 
afhankelijk van hoe zij zich typeren. Alle samenwerkingsverbanden huldigen het principe om integrale 
zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te realiseren en daartoe onderling met relevante 
partijen jaarlijks afspraken over te maken. 
 
In deze rapportage (stand van zaken gegevens 2011) wordt de zorgstandaard dementie gebruikt als 
analysekader. De dit jaar vastgestelde zorgstandaard beschrijft de optimale zorg en ondersteuning voor 
mensen met dementie en hun naasten. Met het integreren van de bestaande set indicatoren en de norm 
die de zorgstandaard beschrijft is een nieuw kader geschetst.  
 
Deze rapportage geeft de resultaten weer van de nieuwe set ketenindicatoren die in het voorjaar van 
2012 is uitgevoerd bij alle dementieketens of samenwerkingsverbanden. Daarmee worden de indicatoren 
geïntegreerd en is het mogelijk om de mate van voldoen aan de zorgstandaard per keten in kaart te 
brengen en verbeterpunten te benoemen. De resultaten van 55 ketens worden beschreven aan de hand 
van de volgende thema’s:  

 vroege ondersteuning en preventie 

 diagnostiek 

 casemanagement 

 behandeling, begeleiding en steun 

 levering zorg en diensten 

 ketenzorg bij dementie 

 cliëntperspectief  
 
Op ieder thema wordt in dit rapport weergegeven hoe de ketens werken aan de verschillende onderdelen 
binnen een thema. Daarnaast hebben alle ketens inmiddels apart een rapportage ontvangen met hun eigen 
resultaten. De keten kan deze resultaten leggen naast het totaal (benchmark) om zo te zien hoe zij ervoor 
staan ten opzichte van het totaal. 
 
Het PKD streefde na om jaarlijks de geboekte resultaten en de status van ketenzorg dementie in kaart te 
brengen, om zo concrete aanbevelingen te kunnen doen voor de verdere vormgeving van ketenzorg 
dementie in Nederland. Deze rapportage beoogt dit eveneens -zij het in bescheiden mate - voor het jaar 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
Ketens Dementie: de stand van zaken © Vilans, augustus 2013  Contact: netwerkdementie@vilans.nl 
 

  



 

5 
Ketens Dementie: de stand van zaken © Vilans, augustus 2013  Contact: netwerkdementie@vilans.nl 
 

Opzet onderzoek 

Meting 2011 
 
In voorgaande jaren zijn de vragen op een andere wijze dan voorgaande twee keer voorgelegd aan de 
ketens. Voor de eerdere meting met de indicatoren werd het kader gebruikt uit de Leidraad (2009). 
Omdat dit leidde tot veel maximale scores (een hoge score werd al bereikt indien het thema enigszins 
geregeld was) én de zorgstandaard dementie gereed was op 31 mei jl. , gebruiken we dit jaar een 
aangepast analysekader. Dit betekent dat de gegevens in deze rapportage over 2011 niet kunnen worden 
vergeleken met eerdere jaren. Wel komen de elementen grotendeels overeen. De thema’s uit de eerdere 
metingen (resultaten, ketenplan, organisatie, financiering, casemanagement en betrokkenheid) hebben 
we verder uitgewerkt. Bovendien hebben we in de berekeningen gekeken hoe het resultaat zich verhoudt 
tot wat de zorgstandaard als norm stelt. De nadruk ligt nu meer op borging en de resultaten van de keten. 
 
Een eerste set is met een vertegenwoordiging van het veld, de stuurgroep van het LND en het ministerie 
van VWS besproken. Ook is de vragenlijst voor feedback en ter toetsing voorgelegd aan twee ketens. De 
feedback is verwerkt in de instructie die bij de vragenlijst aan de ketens is verstrekt.  
 
We hebben de vragen binnen de tien (uit voorgaande metingen bekende) netwerkindicatoren 
onderverdeeld in zeven thema’s: vroege ondersteuning en preventie, diagnostiek, casemanagement, 
behandeling, begeleiding en steun, levering zorg en diensten, ketenzorg bij dementie en 
cliëntperspectief. Deze thema’s komen overeen met de hoofdstukken van de zorgstandaard. Uitzondering 
is het cliëntenperspectief, dat we vanwege het grote belang als apart thema hebben toegevoegd. 
In deze rapportage worden zowel de antwoorden op de open vragen weergegeven als de scores op de 
thema’s (deze scores hebben de ketens ook ontvangen in een keten specifieke rapportage). De scores op 
de thema’s zijn een afspiegeling van de mate waarin de ketens al op de indicatoren van de nieuwe 
zorgstandaard werken en ze zijn georganiseerd. Het format dat is gebruikt voor de berekening van de 
scores per thema kan lezer dezes opvragen bij het Landelijk Netwerk Dementie. In de rapportage wordt 
per thema aan het einde een totaalscore weergegeven, waarbij wordt beschreven op welke variabelen 
deze score is gebaseerd.  
 
Digitale vragenlijst en respons 
 
De regisseurs van alle ketens dementie zijn benaderd met een digitale vragenlijst. Zij hebben een email 
ontvangen met een uitnodiging en een link om de digitale vragenlijst in te vullen. Daarnaast hebben zij 
per mail een instructie ontvangen. Deze instructie konden zij eerst doornemen om zo de benodigde 
gegevens te verzamelen alvorens de digitale vragenlijst in te vullen.  
In totaal zijn er 87 ketens benaderd, 73 ketenregisseurs zijn gestart met het invullen en 55 ketens hebben 
de vragenlijst volledig ingevuld. Dit komt erop neer dat 63 procent van de ketens de vragenlijst volledig 
heeft ingevuld en 84 procent is gestart. Dat is ten opzichte van voorgaande jaren meer dan een 
verdubbeling.  
 
De achttien ketens die de indicatorlijst niet volledig hebben ingevuld, hebben hiervoor verschillende 
redenen zo blijkt uit contact met de ketens. De oorzaken liggen bijvoorbeeld in het beschikken over te 
weinig gegevens om de meting uit te kunnen voeren, onzekerheden over de continuïteit en het 
voortbestaan van de keten of de functie van ketenregisseur, moeite om de juiste gegevens te verzamelen 
bij ketenpartners, tijdgebrek en ziekte van de beoogde respondent. Ook is het voor een aantal netwerken 
lastig de indicatoren in te vullen omdat zij als een netwerk fungeren en de ketenindicatoren uitgaan van 
een aantal vaste afspraken binnen ‘ketens’. Dit betekent dat de vragen niet altijd aansluiten bij de 
organisatievorm van de samenwerking. Tenslotte merken we op dat een groot aantal netwerken wel als 
netwerk bekend staat, maar nog in een opstartfase van ketenzorg zit en daarmee nog niet voldoende kan 
zeggen over het voorgaande jaar. 
 
Ondersteuning Vilans 
 
Voor, tijdens en na de meetperiode heeft Vilans hulp geboden aan de ketens. Veel ketens hebben 
telefonisch of via de mail gevraagd om advies en ondersteuning. Dit betrof vooral de interpretatie van de 
vragen, het traceren van de juiste gegevens en in een enkel geval een technisch probleem.  
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We zien dat over de gehele linie de vragenlijst - mits van tevoren de gegevens waren verzameld – redelijk 
gemakkelijk in te vullen was. Ook waren ketens tevreden over de samenvatting die ze direct na afronding 
van de lijst konden downloaden en waarin alle vragen en antwoorden stonden vermeld. Deze is bruikbaar 
om met de eigen stuurgroep in de regio te bespreken en om inzicht te verkrijgen in welke uitdagingen de 
keten nog te wachten staat.  
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Resultaten 

De resultaten van de meting worden beschreven aan de hand van de volgende zeven thema’s: 
1. Vroege ondersteuning en preventie 
2. Diagnostiek 
3. Casemanagement 
4. Behandeling, begeleiding en steun 
5. Levering zorg en diensten 
6. Ketenzorg bij dementie 
7. Cliëntperspectief 

 
Een totaalbeeld aan het eind van dit hoofdstuk geeft aan hoe de ketens scoren op de verschillende 
thema’s. Dit wordt weergegeven in een spinnenweb.  

1. Vroege ondersteuning en preventie 

Onder vroege ondersteuning en preventie vallen de afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt over 
informatie, voorlichting en steun. Daarnaast gaat het om de wijze van samenwerking met de gemeente en 
de vindbaarheid van informatie voor cliënten, mantelzorgers en professionals. 
 
Samenwerking met gemeenten 
Gemiddeld genomen bedienen de 55 ketens elk ruim vijf gemeenten. Van de 55 ketens hebben er 52 de 
mate van samenwerking met de betreffende gemeenten aangegeven. Hieruit blijkt dat met 74 procent van 
de gemeenten er een samenwerkingsverband is met betrekking tot informatievoorziening rondom 
dementie en met 64 procent er een actief samenwerkingsverband is. Een actieve samenwerking houdt in 
dat de coöperatie verder gaat dan afspraken alleen.. De gemeente wordt betrokken in de hele vormgeving 
van de keten; deze samenwerkingsvorm kan de structuur van de keten meer borgen. Uit contacten met 
ketens zien we verschillen in de mate van activiteit en de structurele rol die de gemeenten binnen de 
verschillende ketens inneemt. De percentages lopen per keten wel sterk uiteen van 0 tot 100 procent.  
 
Afspraken met gemeenten 
Aan de ketens is gevraagd of er afspraken met gemeenten zijn gemaakt over informatie, voorlichting en 
steun. In tabel 1 wordt het overzicht gepresenteerd van het percentage ketens dat afspraken heeft met 
de betrokken gemeenten over verschillende activiteiten. Te zien is dat bijna alle ketens (95%) afspraken 
heeft gemaakt over het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten, psycho-educatie en 
lotgenotencontact over dementie. Bijna 64% maakt afspraken over de sociale kaart en 60 procent over het 
informatiecentrum en schriftelijke voorlichting. Slechts 18 procent van de ketens zoekt de gemeenten op 
als het gaat om campagnes gericht op herkenning van dementie en taboeverkleining.  
 
Tabel 1: Afspraken tussen dementieketen en gemeente over informatie, voorlichting en steun, in aantallen en 
percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Laagdrempelige bijeenkomsten, psycho-educatie en 
lotgenotencontact over dementie (bv. Alzheimer 
Café) 

52 95 

Sociale kaart 35 64 

Informatiecentrum/ loket 33 60 

Schriftelijke voorlichting met folders over dementie 
bij alle maatschappelijke en 
gezondheidsorganisaties; 

33 60 

Publieksvoorlichting in artikelen, website en 
berichten via regionale media  

32 58 

Telefonische hulpdienst, 24-uur bereikbaar 
(bijvoorbeeld Alzheimer telefoon);  

25 46 

(Tweejaarlijkse) campagne gericht op herkenning 
van dementie en taboeverkleining 

10 18 
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Vindbaarheid informatie 
Het overgrote deel van de ketens (91%) geeft aan dat de professionals weten waar ze terecht kunnen met 
hun vragen over geheugenproblemen, zo blijkt uit tabel 2. Ook mensen met geheugenproblemen en hun 
naasten weten bij 84 procent van de ketens waar ze de benodigde informatie kunnen halen. Driekwart van 
de ketens geeft aan dat er goed zicht is op de omvang van de doelgroep dementerenden en hun zorgvraag. 
 
Tabel 2: Vindbaarheid informatie, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Professionals weten waar ze met vragen over 
geheugenproblemen terecht kunnen 

50 91 

Mensen met vragen over geheugenproblemen (van 
zichzelf of van een naaste) weten waar ze terecht 
kunnen voor informatie  

46 84 

In de keten is goed zicht op de omvang van de 
doelgroep dementerenden en hun zorgvraag 

41 75 

 
Activiteiten opsporen mensen met dementie 
In een open antwoord hebben de ketens aangegeven welke activiteiten er zijn ontplooid om mensen met 
dementie op te sporen. Samenwerking, voorlichting en scholing van zorgverleners wordt door het 
merendeel van de ketens genoemd als activiteit voor vroegsignalering dementie. Ongeveer een kwart van 
de ketens geeft aan hierbij gebruik te maken van de signaleringskaarten of het project vroegsignalering. 
Daarnaast voorlichtingsbijeenkomsten en het bijhouden van de website. Via de krant, folders, website, 
meldpunten of Alzheimercafés wordt laagdrempelige informatie verstrekt aan het publiek. Campagnes en 
contacten met allerlei partijen zoals huisartsen en welzijnsinstellingen worden beschreven als belangrijke 
activiteiten om mensen met dementie op te sporen.  
 
Totaalscore vroege ondersteuning en preventie 
Zowel de samenwerking, de afspraken met de gemeenten en de vindbaarheid van de informatie zijn 
meegenomen in de totaalscore voor vroege ondersteuning en preventie. Deze totaalscore is 2,1 op een 
schaal van 0 tot 3. Dit betekent dat er nog wel wat winst te behalen is op dit thema. Veel ketens zijn 
echter op de goede weg als het gaat om de contacten en samenwerkingsafspraken die er zijn met de 
gemeenten en de vindbaarheid van de informatie. De afgelopen jaren hebben de ketens zich ingespannen 
om de vroege ondersteuning en preventie te verbeteren. Er zijn veel activiteiten ontplooid en er vindt  
ook constructieve samenwerking met gemeenten, eerstelijnsaanbieders en welzijnsinstellingen plaats. Het 
vinden van informatie over dementie is goed geborgd. Het structureel aandacht hebben voor het via 
verschillende kanalen bereiken van mensen die mogelijk dementie hebben kan doorgaans nog verbeteren 
zowel in omvang als type activiteiten.  

2. Diagnostiek 

Met diagnostiek wordt in deze meting de aanwezigheid van een centraal registratiepunt, het zicht op het 
aantal nieuw gediagnosticeerde cliënten en het traject na de diagnose bedoeld. Daarbij bekijken we de 
groep jong dementerenden apart.  
 
Aantal gediagnosticeerde mensen met dementie 
Aan de ketens is gevraagd het percentage nieuw gediagnosticeerde extramurale cliënten met dementie in 
de keten in meetperiode ten opzichte van de geschatte incidentie in meetperiode aan te geven. Dit 
percentage had minder dan de helft van de ketens paraat (22 van de 55 ketens). Is het percentage bekend 
dan gaat het gemiddeld om bijna 28 procent nieuw gediagnosticeerde cliënten. Dit betekent dat driekwart 
niet wordt opgespoord.  
 
Ook is de ketens gevraagd het totaal aantal nieuwe cliënten met dementie in de dementieketen ten 
opzichte van het geschatte incidentiecijfer aan te geven. In totaal konden 23 van de 55 ketens deze 
gegevens invullen. Ook hier is minder dan helft van de ketens in staat het percentage te achterhalen. 
Zij die de doelgroep in beeld hebben melden dat gemiddeld 35 procent het aantal nieuwe cliënten met 
dementie is. Het is voor veel ketens moeilijk zicht te krijgen op het precieze aantal mensen met dementie 
in de keten. Een aandachtspunt voor veel ketens is het centraal registreren van nieuwe diagnoses 
(instroom) en overlijdensgevallen (uitstroom), zodat er beter zicht is op de populatie die de keten bedient 
en op het aantal mensen dat nog niet wordt bereikt.  
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Diagnose dementie en dan? 
Twee vijfde van de ketens (22%) kan het percentage mensen dat na een diagnosetraject (voor de 
zorgcoördinatie) een vervolggesprek heeft (ten opzichte van het totaal aantal diagnoses) vermelden. Dit 
gaat gemiddeld om bijna 91 procent. Een hoge score!  
Slechts vijftien ketens beschikken over de informatie van het percentage mensen bij wie periodiek de 
diagnose dementie wordt geëvalueerd ten opzichte van het totaal aantal diagnoses. Dit percentage is 
gemiddeld bijna 79 procent. Dit betekent dat bij bijna een vijfde van de ketens de diagnose dementie niet 
periodiek wordt geëvalueerd en dat er bij een tiende geen vervolggesprek na het diagnosetraject 
plaatsvindt. Er is meer aandacht voor het gecombineerde traject van ziekte- en zorgdiagnostiek. 
Verbetermogelijkheden liggen vooral bij het zicht hebben op het traject na de diagnose en de inspanning 
om de diagnose dementie te evalueren. 
 
Aantal gediagnosticeerde jong dementerenden 
Met de analyse komen we hier tot de volgende voorzichtige constatering: ongeveer 25 procent van de 
ketens heeft het percentage nieuwe jong dementerende cliënten (jonger dan 65 jaar) in de keten in 2011 
(jaar van meting) ten opzichte van de geschatte incidentie kunnen aangeven. Dit percentage is gemiddeld 
13 procent, slechts één keer wordt er 50 procent genoemd. Het totaal aantal nieuwe jong dementerende 
cliënten (jonger dan 65 jaar) in de dementieketen ten opzichte van het incidentiecijfer was gemiddeld 
bijna 29 procent onder negen ketens. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de jong dementerenden 
niet wordt opgespoord of kan worden opgespoord. Voornamelijk gegevens over diagnosestelling blijken 
moeilijk te verzamelen voor de ketens. Dit doet de vraag rijzen of er binnen het traject van ziekte- en 
zorgdiagnostiek duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met dementie in het algemeen en 
specifiek jonge mensen met dementie. Immers, uit de lage percentages blijkt dat het merendeel van de 
ketens niet beschikt over deze gegevens.  
 
Diagnose jong dementerenden… En dan? 
Het percentage jong dementerende dat na een diagnosetraject voor de zorgcoördinatie een 
vervolggesprek heeft ten opzichte van het totaal aantal diagnoses is gemiddeld 91 procent onder twintig 
ketens. Bij 87 procent jong dementerenden wordt periodiek de diagnose dementie geëvalueerd. Dit 
laatste is een gemiddelde over 17 ketens. Bij minder dan de helft van de ketens zien we een opvallend 
hoge score. 
 
Activiteiten opsporen jong dementerenden 
De ketens is specifiek gevraagd naar de activiteiten die zij ondernemen om jong dementerenden op te 
sporen. Centraal staat bij 21 ketens de samenwerking en afspraken ten aanzien van het opsporen van de 
mensen met dementie met verschillende partijen zoals huisartsen, geheugenpoli, bedrijfsartsen, RIAGG, 
Alzheimercafé’s en GGZ-instellingen. Verder is door vijf ketens aangegeven dat zij gebruik maken van 
(signalerings)kaarten. Negentien ketens ondernemen geen speciale activiteiten om jong dementerenden 
op te sporen. 
 
Als we van deze cijfers uitgaan, zien wij dat het percentage gediagnosticeerde jong dementerenden (13%)  
nog niet de helft is van het totaal aantal gediagnosticeerde dementerenden (28%). De uitkomsten van de 
meting duiden op het feit dat de exacte doelgroep nog maar marginaal in beeld is. Dit vraagt voor het 
merendeel van de ketens om een verbeterslag! De ingeslagen weg ernaar toe blijkt uit de intentie om 
opsporing door middel van projecten, scholing en voorlichting rondom vroegsignalering te vermeerderen 
en wordt er gewerkt met signaleringskaarten.  
Opvallend is dat de vraag of de ketens goed zicht hebben op de omvang van de doelgroep dementerenden 
en hun zorgvraag, 41 ketens (75%) dit positief beantwoord hebben. Dit komt niet overeen met de gegevens 
betreffende de diagnostisering van het aantal nieuwe cliënten. Dit verschil zou mogelijk verklaard kunnen 
worden doordat ketens wel zicht hebben op de doelgroep, maar dat de verschillen in wijze van 
diagnostiek en het ontbreken van een centraal registratiepunt ervoor zorgen dat deze gegevens moeilijk 
inzichtelijk te maken zijn. 
 
Centraal registratiepunt 
Ongeveer de helft van de ketens (51%) heeft een centraal registratiepunt voor nieuwe cliënten met 
dementie (tabel 3). Het is onduidelijk hoe de andere 49% van de ketens nieuwe cliënten registreert. In 
totaal maken in 26 procent van de ketens alle ketenpartners gebruik van het centrale registratiepunt, dit 
is 71 procent van de ketens die over een registratiepunt beschikken.  
 



 

10 
Ketens Dementie: de stand van zaken © Vilans, augustus 2013  Contact: netwerkdementie@vilans.nl 
 

 
 
 
Tabel 3: Centraal registratiepunt en koppeling ziekte- en zorgdiagnostiek, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Kent de keten een centraal registratiepunt voor 
(nieuwe) cliënten met dementie? 

28 51 

Wordt in de dementieketen door alle ketenpartners 
gebruik gemaakt van dit registratiepunt? 

20 36 

In de keten zijn ziekte- en zorgdiagnostiek aan 
elkaar gekoppeld 

41 75 

 
Koppeling ziekte- en zorgdiagnostiek 
Naast de informatie over het centraal registratiepunt is in tabel 3 te zien dat driekwart van de ketens de 
ziekte- en zorgdiagnostiek aan elkaar hebben gekoppeld. Dat zou nog meer kunnen gebeuren. 
 
Totaalscore diagnostiek 
De totaalscore voor diagnostiek is gebaseerd op de cijfers rondom de aantallen nieuw gediagnosticeerde 
mensen met dementie en het vervolg op de diagnose zowel bij mensen met dementie in het algemeen als 
bij jongdementerenden. Daarnaast zijn de aanwezigheid van het registratiepunt en de koppeling van 
ziekte- en zorgdiagnostiek meegenomen. De ontbrekende gegevens zijn niet meegenomen in de 
totaalscore. Deze totaalscore is 1,7 op een schaal van 0 tot 3. We zien dat er vorderingen zijn gemaakt in 
het registreren van mensen met een diagnose in de keten. Ook de verbinding tussen ziekte- en 
zorgdiagnostiek wordt steeds beter gemaakt. De herkenning en het vervolg van jonge mensen met 
dementie verdient nog veel aandacht en ook de opsporing van mensen met dementie in de keten, via 
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, GGZ, Geheugenpoli’s en Alzheimercentra kan verbeterd 
worden.  Dit betekent dat er zeker nog verbetering mogelijk is als het gaat om het stellen van de 
diagnose, het registreren en het vervolg op de diagnose. 

3. Casemanagement 

Casemanagement gaat over het aantal cliënten met een casemanager, het gebruik van een integraal 
zorgplan en de financiering van de casemanager. Ook is gevraagd naar het meten van de effectiviteit en 
de tevredenheid met betrekking tot het casemanagement. 
 
De casemanager 
Allereerst is de ketens de vraag voorgelegd of zij beschikken over een cliëntvolgend registratiesysteem, 34 
van de 55 ketens heeft dit systeem. Deze 34 ketens hebben andere vragen voorgelegd gekregen over de 
casemanager dan de overige 21 ketens. De resultaten worden apart gepresenteerd.  
 
Ketens met cliëntvolgend registratiesysteem: 
Van de ketens die een cliëntgebonden registratiesysteem hebben, kunnen 24 ketens de gevraagde 
gegevens over casemanagement leveren. Opvallend is dat achttien van de betreffende ketens een hoog 
percentage extramurale cliënten met een casemanager aangeven (tussen de 68 en 100%) en dat vijf 
ketens een laag percentage aangeven (tussen de 13 en 25%). Het beeld dat hieruit voortvloeit, is dat het 
grootste deel van de ketens met een cliëntvolgend registratiesysteem verreweg de meeste extramurale 
cliënten een casemanager toewijst en dat er enkele ketens zijn waarbij maar een klein deel van de 
extramurale cliënten over een casemanager beschikt. 
Gemiddeld heeft twee derde van de extramurale cliënten met dementie (66%) een casemanager. Wanneer 
dit in aantallen wordt gevraagd binnen de meetperiode (met casemanager ten opzichte van totaal), komt 
hier een gemiddelde uit van bijna 74 procent van cliënten met dementie met een casemanager.  
 
Ketens zonder cliëntvolgend registratiesysteem: 
Van de 21 ketens die aangeven geen cliëntvolgend registratiesysteem te hebben, kunnen veertien ketens 
de gevraagde gegevens over casemanagement leveren. Het gemiddelde percentage extramurale cliënten 
dat een casemanager krijgt toegewezen ten opzichte van het geschatte prevalentiecijfer in de keten is 16 
procent. 
Verder is aan de ketens zonder cliëntvolgend registratiesysteem gevraagd naar:  
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o Het percentage mensen dat binnen vier weken na de start van een diagnosetraject een 
casemanagement krijgt toegewezen ten opzichte van het totaal aantal diagnoses. Gemiddeld is dit 
bijna 65 procent onder de negen ketens die deze vraag konden beantwoorden.  

o Het percentage mensen met dementie dat door casemanagement wordt ondersteund, met op de 
achtergrond een multidisciplinair team ten opzichte van het totaal aantal diagnoses. Dit 
percentage ligt op 61 procent voor de tien ketens die deze vraag hebben beantwoord.  

Ook hebben vijftien ketens zonder de cliëntvolgende registratie de aantallen geschat van de mensen met 
dementie met casemanager ten opzichte van de totale prevalentie. Het gemiddeld aantal mensen met 
dementie dat beschikt over een casemanager ligt op 32 procent bij deze ketens. Dit is beduidend lager 
dan de 74 procent bij de ketens met cliëntvolgende registratie.) 

 
 

 
 
Aan alle ketens is gevraagd wat de gemiddelde caseload van de casemanager is. Vijftig ketens hebben de 
vraag beantwoord en de gemiddelde caseload is bijna 49 cliënten per fulltime casemanager. Dit varieert 
van 10 tot 77 cliënten waarbij de meeste ketens aangeven 50 à 55 cliënten per casemanager te hebben. 
(in de meeste gevallen gaat het om vijftig cliënten). Wanneer er wordt gevraagd naar het aantal cliënten 
met dementie met een casemanager en het totaal aantal Fte’s aan casemanagers, komt het gemiddelde 
uit op 57 cliënten per fte casemanager bij vijftig ketens.  
Bij het merendeel van de ketens (91%) is de casemanager in dienst van de zorgaanbieder, zo blijkt uit 
tabel 4. Daarna volgt op afstand de GGZ-instellingen bij 29 procent. In geen enkele keten is de 
casemanager (gedeeltelijk) in dienst van de gemeente. Bij 22 procent van de ketens is de casemanager in 
dienst van de keten.  
  
Tabel 4: Organisatie bij wie de casemanager in dienst is, meerdere antwoorden mogelijk, in aantallen en percentages 
(n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Zorgaanbieder (VVT) 50 91 

GGZ-instelling 16 29 
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Keten Dementie 12 22 

Eerstelijnsaanbieder (bv. huisarts, poh) 11 20 

Welzijnsinstelling 10 18 

Onafhankelijke organisatie 4 7 

Gemeente 0 0 

 
 
Het zorgplan  
Van de 55 bevraagde ketens, gebruiken 19 ketens een geïntegreerd zorgplan. Deze ketens zijn 
verschillende vragen voorgelegd met betrekking tot dit zorgplan. 
De vraag naar het percentage cliënten met een actueel geïntegreerd zorgplan is met een gemiddelde van 
bijna 80 procent beantwoord door vijftien ketens die de betreffende cijfers hebben ingevuld (92% onder 
14 ketens). 
Wanneer het gaat over de betreffende meetperiode is er naar aantallen gevraagd; als deze worden 
omgerekend naar percentages gaat het om 79 procent cliënten met een zorgplan ten opzichte van het 
totaal aan cliënten in de meetperiode bij dertien ketens.  
De uitvoering van het zorgplan wordt bij gemiddeld 95 procent gecoördineerd.  
Ook wordt gemiddeld bij ongeveer driekwart van de mensen met dementie het zorgplan multidisciplinair 
geëvalueerd, er vindt periodiek een medicatiebeoordeling plaats en er is vanaf de diagnose één zorgplan 
aanwezig.  
 
Afspraken zorgplan 
In tabel 5 is te zien dat er met alle partijen relatief vaak afspraken worden gemaakt rond het delen van 
het zorgplan. Minder vaak zijn er afspraken over de eindverantwoordelijkheid en het beheer van het 
zorgplan. Alleen voor de casemanager is dit wel van toepassing; deze is in de meeste gevallen 
eindverantwoordelijk en heeft het beheer over het zorgplan. Afspraken met specialisten en paramedici 
worden het minst gemaakt en ook in de afspraken met de cliënt en mantelzorger is verbetering mogelijk. 
Opvallend is dat er met de huisarts relatief vaak afspraken zijn over de eindverantwoordelijkheid van het 
zorgplan.  
 
Tabel 5: Afspraken partijen met betrekking tot zorgplan – eindverantwoordelijk, beheer en delen, in aantallen en 
percentages (n=19) 

 eindverantwoordelijk beheer delen zorgplan 

 aantal % aantal % aantal % 

Casemanager 15 79 17 90 18 95 

Cliënt  4 21 6 21 16 84 

Mantelzorger 4 21 7 37 16 84 

Specialist Ouderengeneeskunde 6 32 5 26 16 84 

Psycholoog 2 11 5 26 16 84 

Huisarts 8 42 4 21 15 79 

Verpleegkundige 4 21 6 32 15 79 

Paramedici 2 11 1 5 14 74 

Ziekenhuis specialist incl. klinisch 
geriater 

6 32 2 11 12 63 

Geriater 5 26 1 5 12 63 

Specialist 3 16 1 5 11 60 

 
Wijze van financiering casemanagement 
De financiering van het casemanagement vindt voor het overgrote deel plaats (89%) vanuit de AWBZ 
(figuur 1). De Wmo is gemiddeld gezien slechts voor 1,6 procent medefinancier van het casemanagement. 
Concreet zijn er drie ketens die het casemanagement deels financieren vanuit de Wmo, respectievelijk 40 
en twee keer 15 procent. Bij 33 ketens wordt het casemanagement volledig gefinancierd vanuit de AWBZ 
en drie ketens geven aan grotendeels (80 of 90%) te worden gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.  
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Figuur 1: Wijze van financiering casemanagement, verdeling in gemiddelde percentages (n=53) 
 

Tevredenheid, structurele financiering en effectiviteit casemanagement 
De helft van de ketens (53%) meet de tevredenheid van mensen met dementie en hun naasten over het 
casemanagement (tabel 6). Dit betekent wellicht dat de overige ketens hier nog geen structurele 
aandacht aan willen of kunnen besteden.  
Structurele financiering is er slechts bij ruim een kwart (27%) van de ketens en ook de effectiviteit van het 
casemanagement wordt bij ongeveer een kwart (26%) gemeten. Bij het merendeel van de ketens is er 
geen sprake van inbedding van het casemanagement en ook de helderheid van het effect van 
casemanagement wordt lang niet altijd zichtbaar gemaakt. 
 
Tabel 6: Tevredenheid, structurele financiering en effectiviteit casemanagement, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Wordt de tevredenheid van mensen met dementie 
en hun naasten over het casemanagement als 
integraal onderdeel van het hulpverleningsproces 
periodiek gemeten? 

29 53 

Is er sprake van structurele (niet gebaseerd op de 
NZA beleidsregel) financiering voor het 
casemanagement? 

15 27 

Wordt effectiviteit van casemanagement als 
integraal onderdeel van het hulpverleningsproces 
gemeten? 

14 26 

 
Totaalscore casemanagement 
De cijfers over de casemanager, behalve de caseload en de organisatie bij wie de casemanager in dienst 
is, de gegevens over het zorgplan (met uitzondering van de afspraken met partijen ten aanzien van het 
zorgplan) en de stellingen met betrekking tot de tevredenheid, structurele financiering en effectiviteit 
van het casemanagement wegen allemaal mee in de totaalscore voor het thema casemanagement.  
De wijze van financiering van het casemanagement is niet meegenomen in de totaalscore. De totaalscore 
is 1,3 op een schaal van 0 tot 3. Dit is de laagste score van de zeven thema’s. Dit komt mede doordat veel 
ketens nog niet werken met een geïntegreerd zorgplan en ook is casemanagement vaak niet structureel 
ingebed in de ketens.  
 
Samenvattend: 

- 67 procent van de ketens heeft een cliëntvolgend systeem 
- 50 van de 55 ketens heeft een gemiddelde caseload 49 cliënten op een casemanager  
- 19 van de 55 ketens gebruikt een geïntegreerd zorgplan. 
- De eindverantwoordelijkheid voor het zorgplan ligt voor bijna 80 procent bij de casemanager; en 

voor 42 procent bij de huisarts. Dit als resultaten van een groep van 19 ketens 
- Structurele financiering komt slechts bij 27 procent van 53 ketens voor. 
- Bij 91 procent van de ketens is de casemanager in dienst van een zorgaanbieder. 

 

89,1 

1,6 

9,3 

AWBZ

Wmo

Zvw
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4. Behandeling, begeleiding en steun 

Het thema behandeling, begeleiding en steun omvat de beschikbaarheid van een overzicht, het meten van 
de tevredenheid, de aanwezigheid van samenwerkingsafspraken, deskundigheid en scholing. Ook is er 
gevraagd naar de aanwezigheid van een meldpunt ouderenmishandeling. 
 
Behandeling, begeleiding en steun 
Ruim 84% procent van de ketens maakt afspraken met alle disciplines over de geboden behandeling, 
begeleiding en steun, zo blijkt uit tabel 7. Ook worden er bij driekwart van de ketens (78%) afspraken 
gemaakt tussen professionals die werkzaam zijn in de intra- en extramurale zorg. Bijna driekwart (73%) 
heeft per fase een overzicht beschikbaar van de behandeling, begeleiding en steun voor de mensen met 
dementie en/of hun naasten en ook ruim twee derde (71%) scholing aan alle disciplines en zij meten de 
tevreden van mensen met dementie en/of hun naasten over de behandeling, begeleiding en steun (67%). 
Ruim de helft van de ketens (55%) heeft een meldpunt ouderenmishandeling met vertegenwoordiging van 
betrokken zorgaanbieders en instanties. 
 
Tabel 7: Behandeling, begeleiding en steun, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Samenwerkingsafspraken tussen alle disciplines 
over de geboden behandeling, begeleiding en steun 

46 84 

Samenwerkingsafspraken tussen professionals van 
intra- en extramurale zorg 

43 78 

Een overzicht van de behandeling, begeleiding en 
steun voor mensen met dementie en/of hun naaste 
beschikbaar per fase van de ziekte 

40 73 

Scholing voor alle disciplines rondom mensen met 
dementie en hun naasten 

39 71 

Het meten van de tevredenheid van mensen met 
dementie en/of hun naaste  over de behandeling, 
begeleiding en steun 

37 67 

(Aantoonbare) deskundigheid van alle disciplines 
rondom mensen met dementie en hun naasten 

32 58 

Een meldpunt ouderenmishandeling met 
vertegenwoordiging van de betrokken 
zorgaanbieders en instanties 

30 55 

 
Totaalscore behandeling, begeleiding en steun 
Bovenstaande punten in tabel 8 zijn allemaal meegenomen voor de totaalscore behandeling, begeleiding 
en steun. De ketens score gemiddeld 2,2 op een schaal van 0 tot 3. Dit betekent dat er al veel geregeld is 
als het gaat om de behandeling, begeleiding en steun. Er is vooral verbetering mogelijk bij het meten van 
de tevredenheid, de deskundigheid van de disciplines en de aanwezigheid van een meldpunt 
ouderenmishandeling.  

5. Levering zorg en diensten 

De levering van zorg en diensten heeft betrekking op de aanwezigheid van verschillende vormen van 
respijtzorg, de voorlichting hierover en of dit aanbod voldoende is. Een vast aanspreekpunt en een 
minimaal aantal zorgverleners is ook onderdeel van het thema levering van zorg en diensten. Daarnaast 
vallen de vragen over crisishulp hieronder, zoals het aantal crisisopnamen en de inbedding van crisishulp 
in de keten.  
 
Levering huishoudelijke hulp en hulp bij ADL 
In bijna twee derde van de ketens (64%) hebben de mensen met dementie en hun naasten een vast 
aanspreekpunt voor de huishoudelijke hulp. Hulp bij ADL is te zien in tabel 8. Slechts een derde van de 
ketens (35%) heeft afspraken gemaakt over minimalisering van het aantal verschillende zorgverleners voor 
huishoudelijke hulp en ADL.  
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Tabel 8: Levering huishoudelijke hulp en hulp bij ADL, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Een vast aanspreekpunt voor huishoudelijke hulp en 
hulp bij ADL voor mensen met dementie en hun 
naasten 

35 64 

Afspraken over minimalisering van aantal 
verschillende zorgverleners voor huishoudelijke 
hulp en ADL 

19 35 

 
Respijtzorg 
Uit figuur 2 wordt duidelijk dat de ketens vooral respijtzorg aanbieden in de vorm van dagbehandeling 
(100%), mogelijkheid tot tijdelijk verblijf (98%), mogelijkheid vakantieopnames, individuele begeleiding 
bij activiteiten thuis (beiden 87%), oppasservice (85%) en welzijnsactiviteiten en sport (78%). Een derde 
van de ketens (35%) biedt religieuze en spirituele activiteiten.  
 

 
Figuur 2: Vormen van respijtzorg, in percentages (n=55) 
 

Daarnaast is de ketens gevraagd of zij bovenstaand aanbod in hun keten voldoende vinden en of de 
mensen met dementie plezier beleven aan de geboden activiteiten. In tabel 9 is te zien dat 65 procent 
van de ketens vindt dat er voldoende aanbod is van activiteiten dat de naasten van mensen met dementie 
ontlast. De helft van de ketens denkt dat het aanbod van activiteiten verhoogd kan worden voor de 
persoon met dementie en de naaste gezamenlijk. Bijna alle ketens (96%) denken dat de mensen met 
dementie plezier beleven aan de geboden activiteiten.  
 
Tabel 9: Toereikend aanbod respijtzorg, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Er is voldoende aanbod van activiteiten dat de 
naasten van mensen met dementie ontlast 

36 65 

Er is voldoende aanbod van activiteiten voor de 
persoon met dementie en diens naaste gezamenlijk 

27 49 

Mensen met dementie beleven plezier aan de 
geboden activiteiten 

53 96 
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85 procent van de ketens geeft aan een gevarieerd, dekkend en toegankelijk aanbod te hebben voor 
respijtzorg buitenshuis, dit geldt ongeveer in dezelfde mate voor respijtzorg aan huis (84%), zo blijkt uit 
tabel 10. Ongeveer 62 procent heeft een combinatieaanbod voor mensen met dementie en hun naasten, 
dat gevarieerd, dekkend en toereikend is. In het bijzonder op het laatste punt is er dus bij een aanzienlijk 
deel van de ketens nog vooruitgang te boeken. 
 
Tabel 10: Gevarieerd, dekkend en toegankelijk aanbod van respijtzorg aan huis, respijtzorg buitenshuis en een 
combinatieaanbod, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Respijtzorg buitenshuis 47 85 

Respijtzorg aan huis 46 84 

Een combinatieaanbod voor mensen met dementie 
en hun naasten 

34 62 

 
In tabel 11 zijn een aantal stellingen met betrekking tot respijtzorg te zien die aan de ketens zijn 
voorgelegd. Het merendeel van de ketens (85%) geeft aan dat de mensen met dementie en hun naasten 
over het algemeen tevreden zijn over het aanbod respijtzorg. Ook zegt vier vijfde dat professionals 
voldoende kennis hebben van het aanbod in respijtzorg. Iets meer dan de helft van de ketens (55%) geeft 
periodiek voorlichting in de regio over respijtzorg. Bij ongeveer twee vijfde (42%) is het aanbod van 
respijtzorg afgestemd op het aantal mensen met dementie en hun naasten in de regio en slechts een 
derde van de ketens meet periodiek de tevredenheid over respijtzorg.  
 
Tabel 11: Respijtzorg binnen de keten, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Over het algemeen zijn mensen met dementie en 
hun naasten tevreden over het aanbod respijtzorg 

47 85 

Professionals hebben voldoende kennis van het 
aanbod respijtzorg 

44 80 

Er wordt periodiek voorlichting gegeven over 
respijtzorg in de regio 

30 55 

Het aanbod respijtzorg is afgestemd op het aantal 
mensen met dementie en hun naasten in de regio 

23 42 

De tevredenheid over respijtzorg wordt periodiek 
gemeten 

18 33 

 
Crisishulpverlening 
Slechts veertien ketens kunnen het percentage crisisopnamen van cliënten met dementie in de keten 
aangeven. Het gemiddelde percentage ligt op 4 procent, dit varieert van 1 tot 12 procent. Daarnaast is de 
ketens gevraagd naar het totaal aantal crisisopnamen van mensen met dementie in de meetperiode ten 
opzichte van het totaal aantal opnamen van mensen met dementie in de meetperiode. Omgerekend komt 
dit neer op 31 procent binnen tien ketens. Dit varieert van ruim 3 procent tot 100 procent. Wanneer deze 
100 procent buiten beschouwing wordt gelaten, gaat het om een gemiddelde van bijna 24 procent over 
negen ketens. Tot slot is de ketens gevraagd naar het aantal crisissen waarbij binnen 24 uur een oplossing 
op de juiste plek is gevonden. Veertien ketens konden deze vraag beantwoorden en komen op een 
gemiddelde van ruim vier crisissen. De spreiding is niet enorm groot, tussen de 1 en 12 crisissen. De 
antwoorden laten zien dat de registratie van crisissen en de afspraken over hoe om te gaan met een 
crisissituatie per keten erg verschillen of ontbreken. Een signaal dat ook uit de Dementiemonitor 
Mantelzorg van Alzheimer Nederland en NIVEL naar voren kwam.  
 
De ketens hebben aangegeven waar hun 24 uurs crisishulpverlening uit bestaat (figuur 3). 89 procent van 
de ketens heeft een noodbeddenregeling en de mogelijkheid voor opname in een instelling voor 
somatische of psychiatrische zorg. Acute zorg aan huis is bij 84 procent van de ketens 24 uur beschikbaar.  
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Figuur 3: Vormen van 24 uurs crisishulpverlening, in percentages (n=55) 

 
In tabel 12 zijn de mogelijkheden voor opname/wonen binnen de ketens te zien. Hieruit blijkt dat bij 91 
procent de verschillende woonvormen zijn die voldoen aan de uitgangspunten van optimale dementiezorg 
en bij vier vijfde van de ketens is de crisishulp volledig ingebed. Bij slechts een kwart van de ketens (24%) 
is 90 procent van de mensen met dementie binnen een maand geplaatst in de woning van hun voorkeur. 
Tot slot heeft 15 procent afspraken gemaakt over de inzet van zorg op afstand en gebruik van 
technologie/domotica. 
 
Tabel 12: Mogelijkheden voor opname/wonen binnen de keten, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

In de regio zijn verschillende woonvormen die 
voldoen aan de uitgangspunten voor optimale 
dementiezorg aanwezig 

50 91 

De crisishulp is in de keten ingebed: alle 
ketenpartners kennen het aanbod 

44 80 

90% van de mensen met dementie met een 
indicatie voor opname is binnen een maand 
geplaatst in de woning van hun voorkeur 

13 24 

De keten heeft afspraken gemaakt over de inzet 
van zorg op afstand en gebruik van 
technologie/domotica 

8 15 

 
Totaalscore levering zorg en diensten 
De levering van huishoudelijke hulp en ADL, respijtzorg en de  crisishulpverlening (behalve het aantal 
crises waarbij binnen 24 uur een oplossing op de juiste plek is gevonden) zijn onderdeel van de totaalscore 
levering zorg en diensten. De ketens scoren in totaal een 2 op een schaal van 0 tot 3. Dit betekent dat 
ketens al redelijk veel zaken op orde hebben als het gaat om de levering van zorg en diensten. Zoals we 
hier boven hebben gezien is er verbetering mogelijk op het minimaliseren van het aantal hulpverleners 
huishoudelijke hulp en ADL, het combinatieaanbod van respijtzorg, afstemming van het aanbod op het 
aantal mensen en het meten van de tevredenheid over respijtzorg. Ook wordt er nog weinig gebruik 
gemaakt van technologie en lukt het veel ketens niet om mensen binnen een maand in de woning naar 
wens te plaatsen.  

6. Ketenzorg bij dementie 

De ketenzorg bij dementie omvat alle thema’s rondom de organisatie en borging van de keten zoals het 
draagvlak, de gezamenlijke afspraken, verantwoordelijkheden en doelen. De ketenpartners en de 
stuurgroep zijn hierin opgenomen, de financiering van de keten en ook de toerusting rondom de transitie 
AWBZ - Wmo.  
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Bestuurlijk draagvlak 
In figuur 4 is te zien dat de meeste ketens (93%) beschikken over een bestuurlijk draagvlak bij de 
zorgaanbieders. Ook beschikt een ruime meerderheid (89%) over draagvlak bij de GGZ-instelling. 80 
procent heeft bestuurlijk draagvlak van eerstelijnsaanbieders en het ziekenhuis. Bestuurlijk draagvlak van 
de gemeente is het minst vanzelfsprekend, slechts 65 procent van de ketens beschikt hierover.  
 

 
Figuur 4: Bestuurlijk draagvlak bij verschillende partijen, in percentages (n=55) 

 
Samenwerking en afspraken ketenpartijen 
Op één keten na, hebben alle ketens met de ketenpartijen een gezamenlijk doel geformuleerd voor 
dementiezorg (tabel 13). Ook is bij 91 procent dit gezamenlijk doel ondertekend. Ook heeft 91 procent 
van de ketens 1 ketenregisseur benoemd. Afspraken over hoe partijen elkaar kunnen aanspreken op taken 
en verantwoordelijkheden en over procedures voor uitwisseling van cliënt informatie ligt gevoeliger. Ze 
worden niet bij alle ketens gemaakt, ongeveer twee derde (64%) doet dit wel.  
 
Tabel 13: Samenwerking ketenpartijen, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Alle ketenpartijen hebben een gezamenlijk doel 
geformuleerd voor dementiezorg.  

54 98 

Het gezamenlijk doel is door alle ketenpartijen 
ondertekend. 

50 91 

Voor de keten is 1 ketenregisseur benoemd.  50 91 

De keten in z’n geheel en de afzonderlijke 
ketenpartijen hebben geformuleerd aan welke 
cliënten zorg wordt verleend. 

45 82 

De ketenpartijen hebben afspraken gemaakt over 
verwijzing en transfer van cliënten onderling. 

40 73 

De taken en verantwoordelijkheden van de 
ketenpartijen en de ketencoördinator/ regisseur 
zijn benoemd en aan de keten partijen 
toegewezen. 

37 67 

Binnen de keten zijn afspraken gemaakt over hoe 
de ketenpartijen elkaar kunnen aanspreken op de 
taken en verantwoordelijkheden. 

35 64 

Er zijn afspraken gemaakt over procedures voor 
uitwisseling cliënt informatie. 

35 64 

 
Ruim vier vijfde van de ketens maakt afspraken over het signaleren en verwijzen bij cognitieve problemen 
(85%) en de route van verwijzingen (84%), zo blijkt uit figuur 5. Nog niet de helft van de ketens (45%) 
maakt afspraken over de organisatie en invulling van de bemoeizorg. 
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Figuur 5: Afspraken binnen de keten, in percentages (n=55) 

 
De ketens is een aantal stellingen voorgelegd over hun samenwerking, afspraken en financiering. In tabel 
14 is een weergave te zien van de antwoorden op deze stellingen. Ongeveer driekwart van de ketens (73%) 
speelt gezamenlijk in op de overgang van de AWBZ naar de Wmo. Afspraken die zijn gemaakt, worden bij 
twee derde van de ketens (67%) geborgd en bij 58 procent zijn lange termijn afspraken gemaakt. Slechts 
een derde van de ketens (35%) geeft aan voldoende te zijn toegerust om in te kunnen spelen op de 
overgang van de AWBZ naar de Wmo en bij een vijfde is er sprake van structurele financiering. Vooral de 
laatste twee punten vragen nadere aandacht. Ketens spelen met elkaar wel in op de overgang van de 
AWBZ naar de Wmo maar voelen zich vaak niet voldoende toegerust om dit goed te doen.     
 
Tabel 14: Stellingen samenwerking, afspraken en financiering, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

In de keten wordt met elkaar actief ingespeeld op 
de overgang AWBZ Wmo 

40 73 

De afspraken die zijn gemaakt, zijn geborgd door  
alle ketenpartners 

37 67 

In de keten zijn lange termijn afspraken gemaakt 
(langer dan een jaar) 

32 58 

De keten is voldoende toegerust om te kunnen 
inspelen op de overgang  AWBZ Wmo  

19 35 

Er is sprake van structurele financiering voor de 
keten 

11 20 

 
Betrokken partijen keten en stuurgroep 
In figuur 6 is te zien dat de zorgaanbieders in bijna alle ketens zowel ketenpartner (98%) als lid van de 
stuurgroep (96%) zijn. Ook de GGZ instelling speelt een belangrijke rol in de meeste ketens, bij 98 procent 
zijn zij ketenpartij en bij 85 procent ook lof van de stuurgroep. Daarna komen ziekenhuis, 
eerstelijnsaanbieders, belangenbehartigers en welzijnsinstellingen. Al deze partijen zijn bij het 
merendeel van de ketens betrokken en ook bij meer dan de helft van de ketens zitten zij in de 
stuurgroep. Dit geldt niet voor de gemeente, het zorgkantoor/de zorgverzekeraar en de 
vrijwilligersorganisaties. Bij ongeveer de helft van de ketens zijn zij ketenpartner en bij ongeveer een 
derde hebben deze partijen zitting in stuurgroep van de keten.     
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Figuur 6: Betrokken partijen keten en stuurgroep, in percentages (n=55) 

 
De ketenregisseur 
In de vragenlijst is specifiek aandacht besteed aan de functie van ketenregisseur, 49 ketens (89%)  hebben 
de vragen hierover beantwoord. Meestal (bij 42%) is de ketenregisseur in dienst van de zorgorganisatie. 
Ook huurt ruim een vijfde (22%) een externe ketenregisseur in en voor 16 procent valt hij/zij onder een 
samenwerkingsverband. Een tiende is in dienst bij een GGZ instelling. De financiering van de 
ketenregisseur is vaak geregeld door de aangesloten ketenpartners (37%), het zorgkantoor (18%) of 
bijvoorbeeld via de NZa beleidsregel en andere fondsen zoals het innovatiegelden. Dit kan samengaan met 
AWBZ financiering. Gemiddeld werkt de ketenregisseur veertien uur per week. Bij 31 procent is de functie 
structureel geborgd en bij 29 procent van de ketens is er een functiebeschrijving beschikbaar. Als  
belangrijkste taken van de ketenregisseur worden genoemd: 

- Projectleiding, coördinatie en aansturen van het netwerk 
- Continueren en borgen ketenzorg dementie 
- Aansturen werkprocessen van de casemanagers 
- Ontwikkelen en implementeren ketenzorg 
- Bewaken van de werkprocessen 
- Monitoren landelijke ontwikkelingen 
- Beleidsontwikkeling: maken van een jaarplan/projectplan 

 
Wijze van financiering keten 
Twee derde van de ketens heeft aangegeven hoe de keten is gefinancierd (figuur 7). Gemiddeld genomen 
komt 94 procent van de financiering uit de AWBZ. Slechts een klein deel van de financiering komt van de 
Zvw (5%) en de Wmo (1%). In de meeste gevallen gaat het om 100 procent AWBZ financiering. Slechts bij 
vier ketens komt er een bijdrage vanuit de Wmo en bij zeven ketens levert de Zvw een bijdrage, in één 
geval is dit bijna de helft van de financiering.  
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Figuur 7: Wijze van financiering van de keten, verdeling in gemiddelde percentages (n=33) 

 
Inrichting keten 
Bijna alle ketens (95%) ketens beschikken over een plan van aanpak waarin doelstellingen zijn 
geformuleerd voor de ontwikkeling van de ketenzorg (tabel 15). Formele afspraken over de levering van 
dementiezorg zijn vooral gemaakt tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars (82%). Deze afspraken 
zijn er minder tussen de zorgaanbieders onderling over de levering (65%) en financiering (62%) van 
dementiezorg en tussen zorgaanbieders en gemeenten (64%) in het kader van de dementiezorg. Tot slot 
heeft de helft van de ketens (53%) formele afspraken gemaakt met andere partijen in het kader van 
dementiezorg.  
 
Tabel 15: Uitspraken inrichting van de keten, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

De keten beschikt over een plan van aanpak waarin 
de doelstellingen voor de ontwikkeling van 
ketenzorg dementie voor de komende periode zijn 
benoemd 

52 95 

In de keten zijn formele afspraken gemaakt tussen 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de 
levering van dementiezorg (bij. afstemming van 
werkprocessen) 

45 82 

In de keten zijn formele afspraken gemaakt tussen 
zorgaanbieders over de levering van dementiezorg 
(bijv. afstemming van werkprocessen) 

36 65 

In de keten zijn formele afspraken gemaakt tussen 
zorgaanbieders en gemeenten in het kader van 
dementiezorg (bijv. informatieverstrekking, 
oprichting van Alzheimer cafés) 

35 64 

In de keten zijn formele afspraken gemaakt tussen 
zorgaanbieders over  financiering van dementiezorg 
(bijv. afstemming van werkprocessen) 

34 62 

In de keten zijn formele afspraken gemaakt tussen 
zorgaanbieders en nog andere partijen in het kader 
van dementiezorg 

29 53 

 
Inkoop 
Uit tabel 16 blijkt dat 95 procent van de ketens afspraken heeft gemaakt met het zorgkantoor over de 
inkoop van ketenzorg dementie. Aan deze afspraken ligt meestal een ketenplan ten grondslag, bij één 
keten is dit niet het geval. Bij 87 procent van de ketens zijn alle partners betrokken in de uitvoering van 
de ketenzorg. Dit geldt zeker niet voor de inkoop, slechts een derde (35%) van de ketens betrekt hier alle 
partners in. 
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Tabel 16: Inkoop ketenzorg dementie, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Zijn er bij de inkoop in 2011 door uw organisatie of 
andere zorgverleners in de regio (ketenpartners) 
met het zorgkantoor afspraken gemaakt over 
ketenzorg dementie? 

52 95 

Ligt aan deze afspraken een ketenplan ten 
grondslag 

51 93 

Zijn alle ketenpartners betrokken in de uitvoering 
van ketenzorg?  

48 87 

Zijn alle partners betrokken bij de inkoop?  19 35 

 
Fase dementieketen 
In figuur 8 is een duidelijk verschuiving te zien in de fase waarin de dementieketens zelf aangeven zich 
bevinden. In 2010 zat nog geen enkele keten in de verduurzamings- en transformatiefase terwijl zich op 
het moment van de meting een vijfde van de ketens zich in deze fase bevindt. Ook komen steeds meer 
ketens in de uitbouw- en monitoringsfase, van 25 naar 36 procent. In de tweede fase bevindt zich 40 
procent van de ketens, dit was in 2010 42 procent. Voornamelijk het aantal ketens in de eerste fase is 
aanzienlijk verminderd van 33 naar 4 procent. 

 
Figuur 8: Fase waarin de dementieketen zich bevindt, huidige fase en fase in 2010,, in percentages (n=55) 

 
De ketens is gevraagd wat hen het meeste heeft geholpen bij het doorgroeien. Als belangrijkste punten 
wordt de samenwerking en afspraken met de ketenpartners, huisartsen, gemeenten en andere 
uitvoerenden genoemd. De verbindende rol die de casemanager daarbij heeft wordt door veel ketens als 
cruciaal gezien. Het is belangrijk gebleken om zowel inhoudelijk als financieel in casemanagement te 
investeren. De financiering(afspraken) van de keten en de bestuurlijke verantwoordelijkheid helpen ook 
bij de doorgroei van de keten. Daarnaast is het benoemen van een coördinator maatgevend, het gevoel 
van urgentie en betrokkenheid en enthousiasme van de ketenpartners.  
 
Wat waren de uitdagingen voor de ketens in 2011? Het vormgeven, implementeren en financieren van het 
casemanagement wordt bij veel ketens als een uitdaging ervaren. De afstemming tussen het aantal 
dementerenden en het aantal casemanagers is een moeilijke kwestie. De meeste ketens zien het als een 
uitdaging om iedere cliënt met dementie een casemanager toe te kunnen wijzen; bij één keten werven ze 
zelfs cliënten voor de casemanagers. Andere uitdagingen liggen veel op het vlak van samenwerking met de 
verschillende partijen.  Huisartsen en gemeenten worden het meest genoemd als moeilijk te benaderen 
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hiervoor. Daarnaast wordt een structurele financiering als problematisch beschouwd. Het opstarten van 
ontmoetingscentra, voorlichting, vroegsignalering de transitie AWBZ Wmo en keteninformatisering 
behoren ook tot de uitdagingen.  
 
Totaalscore ketenzorg bij dementie 
In de totaalscore voor ketenzorg bij dementie zijn de gegevens over de ketenregisseur, de wijze van 
financiering en de fase dementieketen niet meegenomen. Verder zijn alle bovenstaande uitkomsten in de 
score opgenomen. De score bedraagt gemiddeld 2,3 op een schaal van 0 tot 3. Dit is de hoogste score van 
de zeven thema’s. De ketens hebben de samenwerking en afspraken met de betrokken partijen over het 
algemeen goed geregeld. Met spanning wordt uitgekeken naar de toekomstige ontwikkelingen rond de 
AWBZ en Wmo, als ook naar de structurele borging van de keten.  

7. Cliëntperspectief 

Het laatste thema is cliëntperspectief. In dit thema ligt de nadruk op de Dementiemonitor Mantelzorg en 
het monitoren van de belasting van de mantelzorgers.  
 
Meten behoefte mantelzorgers 
Ruim vier vijfde van de ketens (85%) voert samen met Alzheimer Nederland tweejaarlijks de 
Dementiemonitor Mantelzorg uit (tabel 17). Driekwart van de ketens (76%) evalueert de resultaten van de 
monitor en 71 procent onderneemt ook actie naar aanleiding van deze evaluatie. Dit is 93 procent van de 
ketens die de resultaten evalueert. Het opsporen van witte vlekken vanuit een behoeftemeting bij mensen 
met dementie en hun mantelzorgers en het aanbod in de regio, gebeurt bij twee derde van de ketens 
(65%).  
 
Tabel 17: Meten behoefte van mantelzorgers, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ketens 

Wordt de Dementiemonitor Mantelzorg 
tweejaarlijks in samenwerking met Alzheimer NL 
uitgevoerd?  

47 85 

Worden de resultaten van de monitor tweejaarlijks 
geëvalueerd? 

42 76 

Zijn er acties / verbeterplannen ondernomen naar 
aanleiding van de evaluatie van de vorige monitor? 

39 71 

Opsporen van witte vlekken vanuit een 
behoeftemeting bij mensen met dementie en hun 
mantelzorgers en het geboden aanbod in de regio 

36 65 

 
Belasting mantelzorgers 
De ketens is gevraagd of het monitoren van mantelzorgers met betrekking tot hun belasting aantoonbaar 
wordt vastgelegd,  zichtbaar in figuur 9. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de ketens (47%) het 
instrument heeft vastgelegd dat wordt gebruikt voor het monitoren van de belasting van de 
mantelzorgers, 42 procent heeft de verantwoordelijkheden vastgelegd en 35 procent de frequentie van 
het monitoren. Dit betekent dat ruim minder dan de helft van de ketens weinig heeft vastgelegd over het 
monitoren van de belasting van mantelzorgers.  
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Figuur 8: Vormen van monitoren belasting mantelzorgers, in percentages (n=55) 

 
Ruim twee vijfde van de ketens (42%) heeft afspraken gemaakt over het gebruik van instrumenten om 
stress te meten bij mantelzorgers, zo blijkt uit tabel 18. Bij ruim een derde (36%) wordt de belasting en 
stress periodiek gemeten bij mantelzorgers. Slechts 22 procent van de ketens heeft afspraken gemaakt 
over het gebruik van instrumenten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te 
meten. Het merendeel van de ketens besteedt dus geen structurele aandacht aan het meten van belasting 
en stress bij mantelzorgers en ook niet aan instrumenten om de kwaliteit van leven van mensen met 
dementie en hun naasten te meten. 
 
Tabel 18: Meten belasting, stress en kwaliteit van leven, in aantallen en percentages (n=55) 

 aantal ketens % ket ens 

Zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van  
instrumenten om de stress bij mantelzorgers te 
meten? 

23 42 

Wordt de belasting en stress bij mantelzorgers 
periodiek gemeten? 

20 36 

Zijn er afspraken over het gebruik van  
instrumenten om de kwaliteit van leven van 
mensen met dementie en hun naasten te meten? 

12 22 

 
Totaalscore cliëntperspectief  
De totaalscore voor cliëntperspectief is berekend op alle onderwerpen voor het meten van de behoefte 
van mantelzorgers en de belasting van de mantelzorgers. De gemiddelde totaalscore is 1,6 op een schaal 
van 0 tot 3. Uit bovenstaande uitkomsten zou geconcludeerd kunnen worden dat er meer aandacht nodig 
is voor het monitoren en meten van de belasting van de mantelzorgers en de kwaliteit van leven van 
mensen met dementie en hun naasten. Minder dan de helft van de ketens heeft dit structureel ingebed.  

Totaalbeeld ketens dementie  

Op ieder thema is een totaalscore berekend. In onderstaand figuur zien we dat de ketens verbeterslagen 
maken als het gaat om ketenzorg bij dementie, behandeling, begeleiding en steun, levering zorg en 
diensten en vroege ondersteuning en preventie. Gemiddeld scoren de ketens op deze thema’s minimaal 
een 2 (schaal 0-3), dit betekent dat de ketens deze thema’s relatief goed hebben opgezet en 
georganiseerd. Naar verhouding hebben teveel ketens geen of weinig gegevens beschikbaar over 
diagnostiek en casemanagement. Deze gegevens zijn derhalve niet meegenomen in de score. Dit betekent 
dat de score vaak berekend is op een beperkt aantal gegevens en hierdoor lager uitvalt dan deze 
daadwerkelijk is. Ook werken relatief te weinig ketens aan het direct monitoren en meten van de 
belasting van mantelzorgers gezien de score van cliëntperspectief. Registratie, meten en monitoren lijken 
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kernbegrippen voor de komende jaren te (moeten) worden. Het recent gelanceerde Deltaplan Dementie 
heeft in haar pijlers registratie en een zorgportaal opgenomen. Het is goed hierbij aansluiting te zoeken 
om zo de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie in onderzoek, praktijk en beleid aan elkaar te 
koppelen en daadwerkelijke verbeteringen te borgen.  
 
 

 
 
Figuur 9: Totaalscores op de zeven thema’s, in gemiddelde scores (n=55) 
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Conclusies en aanbevelingen  

Algemeen (zie ook Totaalbeeld ketens Dementie) 
 
Naar verhouding hebben teveel ketens geen of weinig gegevens beschikbaar over diagnostiek en 
casemanagement. Deze gegevens zijn derhalve niet meegenomen in de score. Dit betekent dat de score 
vaak berekend is op een beperkt aantal gegevens en hierdoor lager uitvalt dan deze daadwerkelijk is. Ook 
werken relatief te weinig ketens aan het direct monitoren en meten van de belasting van mantelzorgers 
gezien de score van cliëntperspectief. Registratie, meten en monitoren lijken kernbegrippen voor de 
komende jaren te (moeten) worden. Binnen het recent gelanceerde Deltaplan Dementie beslaan 
registratie en de ontwikkeling van een zorgportaal twee van de drie pijlers. De verbetering van de 
netwerkzorg en daarmee de samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun 
naasten zal hierin een rol spelen. De uitkomsten van deze indicatorenmeting kunnen helpen de 
initiatieven en acties meer richting te geven en te volgen in de tijd.  
  
Vroege ondersteuning en preventie 
 
Veel ketens zijn op de goede weg als het gaat om de contacten en samenwerkingsafspraken die er zijn 
met de gemeenten en de vindbaarheid van de informatie. De afgelopen jaren hebben de ketens zich 
ingespannen om de vroege ondersteuning en preventie te verbeteren. Er zijn veel activiteiten ontplooid 
en er vindt  ook constructieve samenwerking met gemeenten, eerstelijnsaanbieders en 
welzijnsinstellingen plaats. Het vinden van informatie over dementie is goed geborgd. Het structureel 
aandacht hebben voor het via verschillende kanalen bereiken van mensen die mogelijk dementie hebben 
kan doorgaans nog verbeteren zowel in omvang als type activiteiten.  
 
Diagnostiek 
 
We zien dat er vorderingen zijn gemaakt in het registreren van mensen met een diagnose in de keten. Ook 
de verbinding tussen ziekte- en zorgdiagnostiek wordt steeds beter gemaakt. De herkenning en het vervolg 
van jonge mensen met dementie verdient nog veel aandacht en ook de opsporing van mensen met 
dementie in de keten, via huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, GGZ, Geheugenpoli’s en 
Alzheimercentra kan verbeterd worden.  Dit betekent dat er zeker nog verbetering mogelijk is als het gaat 
om het stellen van de diagnose, het registreren en het vervolg op de diagnose. Dit is een thema dat ook in 
het Deltaplan Dementie opgenomen is.  
 
Casemanagement 
 
Hier worden de laagste scores van de zeven thema’s gehaald. Dit komt mede doordat veel ketens nog niet 
werken met een geïntegreerd zorgplan. Ook is casemanagement vaak (nog) niet structureel ingebed in de 
ketens.  
 
Samenvattend: 

- 67 procent van de ketens heeft een cliëntvolgend systeem 
- 50 van de 55 ketens heeft een gemiddelde caseload 49 cliënten op een casemanager  
- 19 van de 55 ketens gebruikt een geïntegreerd zorgplan. 
- De eindverantwoordelijkheid voor het zorgplan ligt voor bijna 80 procent bij de casemanager; en 

voor 42 procent bij de huisarts. Dit als resultaten van een groep van 19 ketens 
- Structurele financiering komt slechts bij 27 procent van 53 ketens voor. 
- Bij 91 procent van de ketens is de casemanager in dienst van een zorgaanbieder. 

 
 
Behandeling, begeleiding en steun 
 
Er is al veel geregeld als het gaat om de behandeling, begeleiding en steun. Er is vooral verbetering 
mogelijk bij het meten van de tevredenheid, de deskundigheid van de disciplines en de aanwezigheid van 
een meldpunt ouderenmishandeling.  
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Levering zorg en diensten 
 
De ketens hebben al redelijk veel zaken op orde hebben als het gaat om de levering van zorg en diensten. 
Er is verbetering mogelijk op het minimaliseren van het aantal hulpverleners huishoudelijke hulp en ADL, 
het combinatieaanbod van respijtzorg, afstemming van het aanbod op het aantal mensen en het meten 
van de tevredenheid over respijtzorg. Ook wordt er nog weinig gebruik gemaakt van technologie en lukt 
het veel ketens niet om mensen binnen een maand in de woning naar wens te plaatsen.  
 
Ketenzorg bij dementie 
 
Hier worden de hoogste scores op behaald van de zeven thema’s. De ketens hebben de samenwerking en 
afspraken met de betrokken partijen over het algemeen goed geregeld. Met spanning wordt uitgekeken 
naar de toekomstige ontwikkelingen rond de AWBZ en Wmo, als ook naar de structurele borging van de 
keten. 
 
Cliëntperspectief 
 
Er is meer aandacht nodig voor het monitoren en meten van de belasting van de mantelzorgers en de 
kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Minder dan de helft van de ketens heeft dit 
structureel ingebed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


