
VAN ZORGSTANDAARD DEMENTIE OP JONGE 
LEEFTIJD NAAR REGIONAAL ZORGPROGRAMMA

DE HANDLEIDING

© Kenniscentrum dementi e op jonge leeft ijd april 2015
Kennis door Verbinding: Margje Mahler. 

Met dank aan: Kenniscentrum dementi e op jonge leeft ijd: Projectgroep zorgprogramma 
dementi e op jonge leeft ijd, Alzheimer Nederland, Zorginsti tuut Nederland, Vilans en 

eerdere dementi eregio’s die hun zorgprogramma’s beschikbaar hebben gesteld. 



Handleiding van Zorgstandaard Dementi e op jonge leeft ijd naar Regionaal zorgprogramma2

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING  3

1   HOE TE KOMEN TOT HET ONTWIKKELEN VAN EEN ZORGPROGRAMMA 5

 Het stappenplan 5 Het stappenplan 5

 Stap 1 Doel bepalen 5 Stap 1 Doel bepalen 5

 Stap 2 Samen op weg 6 Stap 2 Samen op weg 6

 Stap 3 Hulpmiddel onderwerpen specifi ek voor dementi e op jonge leeft ijd 7 Stap 3 Hulpmiddel onderwerpen specifi ek voor dementi e op jonge leeft ijd 7

 Stap 4 Aan het werk 9 Stap 4 Aan het werk 9

 Stap 5 Vaststellen en evalueren van (delen van) het zorgprogramma 9 Stap 5 Vaststellen en evalueren van (delen van) het zorgprogramma 9

2 INHOUD VAN HET ZORGPROGRAMMA 10

 Bronnen  11



Handleiding van Zorgstandaard Dementi e op jonge leeft ijd naar Regionaal zorgprogramma3

INLEIDING
De zorgstandaard dementi e op jonge leeft ijd1 is in 2014 en 2015 ontwikkeld en is 

een verbijzondering van de zorgstandaard dementi e uit 2013. In deze verbijzonde-

ring wordt, op basis van de nieuwste inzichten, richtlijnen en ontwikkelingen, het 

complete conti nuüm van de hulp en ondersteuning bij dementi e op jonge leeft ijd 

beschreven. Ook is een samenvatti  ng samengesteld2. Hoe deze hulp en ondersteuning 

in de specifi eke regio, aansluitend op de behoeft e, met inbreng van de kennis 

vanuit de specialisti sche centra en de dementi enetwerken, naast de zorgverleners 

en -aanbieders wordt uitgevoerd, wie dit doet, waar en wanneer staat niet in de 

verbijzondering van de zorgstandaard. Hiervoor is een vertaalslag nodig naar de 

regio. Dit resulteert in een zorgprogramma3. 

Maar hoe vertaal je de zorgstandaard naar een zorgprogramma? Deze handleiding 

is geschreven om regio’s, dementi enetwerken en organisati es waaronder specialis-

ti sche centra voor dementi e op jonge leeft ijd te ondersteunen in het maken van 

deze vertaalslag. In het eerste hoofdstuk wordt beschreven welke stappen de regio 

zal moeten zett en om te komen tot een zorgprogramma. Het tweede hoofdstuk 

gaat in op de inhoudelijke aspecten: wat hoort in een zorgprogramma thuis. 

De handleiding is zowel bedoeld voor regio’s waarin nog weinig afstemming 

en samenhang rondom dementi e op jonge leeft ijd plaatsvindt als voor regio’s 

die reeds eerder een zorgprogramma hebben geschreven. Als er binnen de 

regio al een zorgprogramma dementi e is, sluit hier dan bij aan en zoek naar de 

verbijzonderingen voor mensen met dementi e op jonge leeft ijd. Wanneer er al een 

zorgprogramma dementi e op jonge leeft ijd is, dan zal niet alle informati e in deze 

handleiding even relevant zijn. Gebruik de handleiding als een houvast en haal die 

onderdelen eruit die in de regio aandacht behoeven, dat zullen vooral onderdelen 

zijn die gaan over ondersteuning in de thuissituati e en daginvulling4.

Voordat we verder ingaan op het ontwikkelen van een zorgprogramma, zullen 

we eerst sti l staan bij wat het verschil en de samenhang is tussen de zorgstandaard 

en het zorgprogramma. Ook geven we aan waarom het belangrijk is om een zorg-

programma te ontwikkelen. We gaan in deze handleiding niet in op het ontwikkelen 

van zorgpaden. Meer informati e hierover is te vinden op de website van het 

Landelijk Netwerk Dementi e5 met voorbeelden van een zorgpad en zorgprogramma’s. 

Ook op de website van het Kenniscentrum Dementi e op jonge leeft ijd6 zijn voor-

beelden beschikbaar. 

1 Te downloaden via www.kenniscentrumjongdementi e.nl of in gedrukte vorm aan te vragen via info@kenniscentrumdementi eopjongeleeft ijd.nl
2 Te downloaden via www.kenniscentrumjongdementi e.nl
3  In deze handleiding wordt gesproken over een zorgprogramma. Echter met de transiti es in de zorg is het - zeker voor de doelgroep mensen 

met dementi e op jonge leeft ijd - niet passend alleen te spreken over zorg. Het grootste deel van de ondersteuning bestaat uit behandeling, 
begeleiding en passende acti viteiten. Toch is vanwege de leesbaarheid en aansluiti ng bij de zorgstandaard dementi e gekozen voor de term 
zorgprogramma. 

3  Met daginvulling wordt in deze tekst bedoeld dagbesteding en acti viteiten die zijn afgestemd op de individuele behoeft e van de mensen met 
dementi e op jonge leeft ijd.

“Wij willen 
voor de regio 
een bijdrage 

leveren aan goede 
ondersteuning 

van mensen met 
dementie op jonge 

lee� ijd en hun 
mantelzorgers. 

Wij ontwikkelen 
nieuwe kennis 
en onze rol is 
deze op een 

passende manier 
te verspreiden, 

zodat goede 
ondersteuning 

niet a� ankelijk 
is van de plaats 

waar deze 
geboden wordt.
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Bij het opstellen is het noodzakelijk te beseff en 

dat een zorgprogramma voor dementi e op jonge 

leeft ijd vaak de huidige ketens dementi e over-

sti jgt en dat regionale en zelfs bovenregionale 

samenwerking en afstemming van groot belang 

is om voor mensen met dementi e op jonge 

leeft ijd, ongeacht de woonplaats of de sociale 

systemen om hen heen, passende zorg en onder-

steuning te bieden die aansluit op de behoeft en 

en rekening houdt met de bijzondere elementen 

die deze ziekte met zich meebrengt. 

Zoals aan het begin van deze inleiding vermeld, 

beschrijft  een zorgstandaard welke zorg geleverd 

moet worden en dit beperkt zich daardoor tot 

het ‘wat’. Een zorgstandaard is een beschrijving 

op landelijk niveau. In dit zorgprogramma wordt vervolgens de slag gemaakt naar 

‘hoe’, ‘wie’ en ‘wanneer’ op het lokale niveau. Een zorgprogramma beschrijft  een 

samenhangend hulpaanbod voor een specifi eke doelgroep, in dit geval mensen 

met dementi e op jonge leeft ijd en hun naasten. Alle vormen van hulp en onder-

steuning die voor deze groep van belang zijn en in de regio worden aangeboden staan 

hierin beschreven. Ook wordt aangegeven wie wat doet en op welke manier. Deze 

informati e is ook essenti eel voor de inkoop. Een zorgprogramma leidt vervolgens 

tot een individueel behandelplan: de hulpverlener bepaalt samen met de cliënt 

welke onderdelen van dit zorgprogramma in het individuele behandelplan worden 

opgenomen. Zo krijgt iedere cliënt ondersteuning en hulp die aansluit op zijn 

persoonlijke situati e. In fi guur 1 staat bovenstaande in een schema weergegeven. 

In deze handleiding gaan wij ervan uit dat er eenspecialisti sch centrum in de regio 

aanwezig is, dat de verbijzondering op de zorgstandaard voor dementi e op jonge 

leeft ijd door partners in de regio wordtgedragen en dat de betrokken parti jen 

bereid zijn om de zorgstandaard dementi e op jonge leeft ijd te vertalen naar een 

regionaal zorgprogramma dementi e opjonge leeft ijd.

Dit is een eerste concept van de handleiding. Aan de hand van ervaringen uit de prakti jk 

in het werken met deze handleiding zal deze handleiding worden aangepast. 

5 www.ketenzorgdementi e.nl 
6 www.kenniscentrumjongdementi e.nl

Figuur 1 
Zorgstandaard in de prakti jk (afk omsti g van 
Coördinati eplatf orm Zorgstandaarden 
Chronische Ziekten)
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1 Handleiding van Zorgstandaard Dementi e op jonge leeft ijd naar Regionaal zorgprogramma

1  HOE TE KOMEN TOT HET ONTWIKKELEN VAN EEN 
ZORGPROGRAMMA

Hoe kom je gezamenlijk tot het herzien of beschrijven van een zorgprogramma? 

In dit hoofdstuk wordt hiervoor een stappenplan uiteengezet. Zie deze stappen als 

een houvast, die jou en de regionale partners helpen om te komen tot een 

(vernieuwd) zorgprogramma. In de bijlage staan enkele vragen die per stap kunnen 

helpen. Het belangrijkste is dat je vanuit de doelgroep dementi e op jonge leeft ijd 

kijkt naar waar de behoeft en liggen, voor nu en de komende jaren, en daar samen met 

alle betrokkenen aan gaat werken. 

HET STAPPENPLAN

STAP 1 DOEL BEPALEN

Zoals bij de uitvoering van alle plannen is het belangrijkste dat je bepaalt wat je 

doel is. Het maken van een zorgprogramma alleen kan een papieren exerciti e zijn, 

waarin je vastlegt, afspraken maakt, evalueert en herziet. Daarmee zijn de mensen 

met dementi e op jonge leeft ijd uiteindelijk niet geholpen. Wat wel helpt, is een 

heldere omschrijving van het probleem waarop je met elkaar een antwoord zoekt en 

de weg die je samen wilt afl eggen om bij de oplossing te komen. 

Vandaar dat het uitgangspunt en de prioritering ook samen met mensen met 

dementi e op jonge leeft ijd en hun naasten gesteld moeten worden en dat zij bij de 

uitvoering een rol innemen die zowel passend als doorslaggevend is. Belangrijk is 

het hierbij direct de driehoek cliënt - mantelzorger - professional te betrekken. 

Zij kunnen allen verschillende behoeft en hebben en juist in de samenwerking ligt 

de kracht. Vraag ook vooral de fi nanciers (zowel gemeenten, zorgverzekeraar), 

aanbieders (welzijn, eerstelijns, intramuraal) en andere organisati es om hun 

behoeft e (ziekenhuis, GGZ, vrijwilligers, woningbouwvereniging, bedrijfsartsen, 

werkgevers, maar ook andere netwerken zoals transmurale netwerken, geriatrische 

netwerken en netwerken dementi e). Start dus met het bepalen hoe breed je regio 

is, wie de betrokkenen zijn en inventariseer de behoeft en. Dat kan via papier, via 

bijeenkomsten, digitaal of op andere wijze. De regionale afdeling van Alzheimer 

Nederland heeft  veel ervaring met behoeft epeilingen, betrek hen acti ef bij de opzet. 

Ook heeft  Alzheimer Nederland7 een landelijk panel met mantelzorgers waar jaarlijks 

peilingen worden gehouden. 

Naast het bepalen van het doel voor de regio, is het ook van belang om binnen het 

specialisti sch centrum het doel te bepalen. Daarbij is het advies om vooral te 

zoeken naar waar aanwezige kennis binnen het specialisti sch centrum toegevoegd kan 

worden aan anderen. In het verleden is het bedenken van nieuwe producten, nieuw 

‘aanbod’ of het oprichten van weer een nieuwe organisati e soms als uitgangspunt 

7 htt p://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen.aspx

“Alleen ga 
je sneller, 

samen kom 
je verder”
Afrikaans gezegde
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1 Handleiding van Zorgstandaard Dementi e op jonge leeft ijd naar Regionaal zorgprogramma

gekozen. In deze ti jd van transiti e is het vooral belangrijk om kennis te delen en te 

zorgen voor een goede kennisinfrastructuur. Waar wijknetwerken de verbindende 

schakel zijn tussen burgers en ondersteuning en zorg, is het van belang dat profes-

sionals binnen de wijknetwerken (of dat nu sociaal werkers, wijkverpleegkundigen 

of anderen zijn) voldoende kennis hebben van dementi e op jonge leeft ijd om te 

kunnen signaleren en dat de doorverwijsrichti ng helder is. Dit kan door voorlichti ng, 

cursussen, casuïsti ekbespreking of andere vormen van kennisuitwisseling. Het 

bouwen van een relati e, elkaar vinden wanneer nodig zelfs wanneer dat de eigen 

wijk, organisati e of gemeente oversti jgt is juist bij dementi e op jonge leeft ijd van 

belang.

STAP 2 SAMEN OP WEG

In een regio wordt samengewerkt en dan is het van belang dat er goede afspraken 

worden gemaakt. Ook de afstemming tussen specialisti sche centra met kennis over 

dementi e op jonge leeft ijd en de ketens dementi e of geriatrische netwerken die in 

Nederland zijn ontstaan en goed werk verrichten op de integrale hulp en zorg voor 

mensen met dementi e is van groot belang. Juist omdat het aantal mensen 

met dementi e op jonge leeft ijd per keten of gemeente relati ef klein is (zie ook de 

indicatorenmeti ng die door het Landelijk Netwerk Dementi e wordt uitgevoerd en 

waarin het aantal mensen met dementi e op jonge leeft ijd per keten gering is), is 

kennisuitwisseling van groot belang. 

Bij dementi e op jonge leeft ijd bevinden mensen zich in een andere levensfase dan 

bij dementi e op latere leeft ijd. Dat betekent dat er meer parti jen en in andere 

samenstellingen betrokken zijn bij de ondersteuning en hulp bij dementi e op jonge 

leeft ijd. Denk bijvoorbeeld aan de krachti ge stem van mensen met dementi e op 

jonge leeft ijd zelf, de kennis en experti se van de specialisti sche centra, de grotere 

rol van bedrijfsartsen, de GGZ, de eerstelijnshulpverleners, dagbesteding, respijt-

zorg, gespecialiseerde personen die het casemanagement uit kunnen voeren, 

psychosociale problemati ek, fi nanciële zorgen, lotgenotencontact, kinderen die 

ondersteuning nodig hebben en de vaak latere inzet van persoonlijke verzorging, 

de grotere rol van lichamelijke acti viteiten en de ondersteuning van de mantelzorgers 

die specifi eke behoeft en hebben. 

Breng deze parti jen bij elkaar door bijvoorbeeld een werkconferenti e, een startbij-

eenkomst, een invitati onal conference, een mini symposium of lezing over dementi e 

op jonge leeft ijd. 

“We gaan met 
kennis naar 

buiten in plaats 
van mensen met 
dementie naar 

binnen te halen. 

Dan voegen we 
echt iets toe”
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1 Handleiding van Zorgstandaard Dementi e op jonge leeft ijd naar Regionaal zorgprogramma

STAP 3 HULPMIDDEL ONDERWERPEN SPECIFIEK VOOR DEMENTIE OP JONGE 

LEEFTIJD

Een hulpmiddel om de verbijzonderingen in ondersteuning, hulp, behandeling en 

begeleiding mensen met dementi e op jonge leeft ijd in de regio op voortgang te 

beoordelen is het schema hieronder. Dit schema is gebaseerd op de verbijzondering 

van de zorgstandaard dementi e en bevat vooral die elementen die specifi ek zijn 

voor dementi e op jonge leeft ijd. 

Het is belangrijk om uit te gaan van de behoeft e die in de regio leeft  bij mensen 

met dementi e op jonge leeft ijd, hun mantelzorgers en professionals. Maar ook 

aanbieders, fi nanciers en andere parti jen vullen in waar zij denken dat behoeft e 

aan is. Dit helpt om inzichtelijk te maken waar de behoeft en liggen en gezamenlijk 

doelen en prioriteiten te stellen. Het schema is niet uitputt end, het geeft  slechts 

aan welke thema’s bij dementi e op jonge leeft ijd in ieder geval van belang zijn. 

Deze thema’s zijn nader uitgewerkt in de verbijzondering van de zorgstandaard 

dementi e voor mensen met dementi e op jonge leeft ijd.

STAP 4 AAN HET WERK

Met elkaar een zorgprogramma maken is een intensief proces. Zorg ervoor dat de 

betrokkenen haalbare doelen stellen en de acti es opdelen in kleine stappen. Soms 

is het niet mogelijk om binnen een jaar het diagnosti sch traject geheel te herzien. 

THEMA BEHOEFTE PASSEND OP  DOEL VOORGESTELDE  
   DIT MOMENT   ACTIE / OPLOS-
SINGS-      
RICHTING

Behoud van zelfregie en zelfredzaamheid

Ondersteuning van mantelzorger

Samenwerking eerste lijn 

Financiële problemen

Psychosociale ondersteuning

Sneller diagnosti sch traject 

Gespecialiseerd casemanagement

Daginvulling8

Tijdelijke opname voorzieningen

Regionale kennis lokaal toegepast

Gespecialiseerde woonvormen

Overige onderwerpen:

8  Met daginvulling wordt in deze tekst bedoeld dagbesteding en acti viteiten die zijn afgestemd op de individuele behoeft e van de mensen 
met dementi a op jonge leeft ijd. Passende acti viteiten kunnen zowel thuis, intramuraal als een passende dagbesteding omvatt en

7



Handleiding van Zorgstandaard Dementi e op jonge leeft ijd naar Regionaal zorgprogramma8

Dat kan aan diverse oorzaken liggen. Bekende oorzaken van stag-nati e zijn: fi nancie-

ring ‘werkt’ niet mee, tegengestelde belangen, te kleine groep, andere prioriteiten. 

Zorg ervoor dat de energie blijft  stromen en dat de behoeft e van de mensen met 

dementi e op jonge leeft ijd centraal blijft  staan. Er zijn tenslott e vele wegen naar 

Rome.

Maak gebruik van elkaars experti se. Het specialisti sch centrum heeft  kennis over 

dementi e op jonge leeft ijd, maar in het wijknetwerk zit veel kennis over de sociale 

kaart, mogelijkheden in de buurt. Zo heeft  iedere partner kennis over een deel. Al-

leen samen lukt het in te spelen op de behoeft e. Probeer bij lasti ge problemen en-

kele vragen te stellen die meer zicht geven op het probleem, zoals:

-   welke problemen waarvoor we een oplossing zoeken hebben betrekking op het 

aanbod (inhoud) en welke op de randvoorwaarden (organisati e, fi nanciën, 

afspraken e.d.). 

-  stel prioriteiten: wat pak je als eerste aan? Is hier voldoende draagvlak voor?

-  wie zijn er nodig om mee samen te werken, om deze stappen in te vullen? 

Welke organisati es missen mogelijk als betrokkenen naast het specialisti sch 

centrum en het netwerk in de regio (denk bijvoorbeeld aan gemeenten, 

woningbouwcoöperati es, nieuwe zorgaanbieders in de regio)?

-  hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft  om de acti es op te pakken?

-  wat is het belang van elke betrokken organisati e?

- onderschrijft  ieder het gezamenlijk doel nog?

-  wie zijn de fi nanciers en hoe kijken zij tegen de behoeft e en de oplossings-

richti ngen aan?

Het is niet realisti sch om alle behoeft en tegelijk te beschrijven en uit te werken. 

De ervaring leert dat het starten met een of twee geprioriteerde doelen en acti es, 

waarbij haalbare resultaten worden geboekt, beter werkt dan alles tegelijk willen 

veranderen. Bouw met elkaar aan een hernieuwde kijk op ondersteuning aan 

mensen met dementi e op jonge leeft ijd en boek kleine successen. Deze helpen 

om de cyclus van verbeteren door te laten lopen. Blijf in deze stap alle parti jen 

betrekken en in het bijzonder mensen met dementi e en hun naasten, belangen-

beharti gers en fi nanciers.

Zorg ervoor dat de doelen uitgewerkt worden tot prakti sche zorgprogramma’s, 

waarin goed beschreven staat wat het doel is, hoe dit in prakti jk wordt gebracht, 

wat hierin de afspraken zijn en hoe deze op resultaat en kwaliteit getoetst worden. 

Zie hiervoor ook de uitgangspunten van een zorgprogramma in hoofdstuk 2. 

Door uit te gaan 
van de behoe� e 
van mensen met 

dementie op jonge 
lee� ijd en hun 
mantelzorgers, 

werk je 
vraaggericht 

en dat is wat er 
nodig is om te 

komen tot betere 
en passende 

ondersteuning.
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STAP 5 VASTSTELLEN EN EVALUEREN VAN (DELEN VAN) HET ZORGPROGRAMMA

Waarschijnlijk zullen er meerdere concept-zorgprogramma’s geschreven zijn 

voordat het zorgprogramma kan worden omgezet in een set van afspraken of 

verbeteringen. Een zorgprogramma is nooit een stati sch document. Evaluati e en 

bijstelling blijft  nodig. Van belang is dat met de parti jen wordt afgesproken 

wanneer, hoe en aan de hand waarvan het zorg- programma geëvalueerd wordt. 

Wie houdt in de gaten dat dit zal plaatsvinden? En wie is verantwoordelijk voor een 

gedegen evaluati e en voor de bijstelling?

Leg deze afspraken vast, zodat op het moment van evalueren deze afspraken weer 

teruggehaald kunnen worden. 

2  INHOUD VAN HET ZORGPROGRAMMA
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van onderwerpen die in het zorgprogramma 

beschreven kunnen worden. Het is een soort checklist die een houvast biedt in het 

schrijven/herzien van het zorgprogramma. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 

algemeen, aanbod, samenwerkingsverband, kwaliteit en fi nanciering en gebaseerd 

op de handleiding van de Zorgstandaard Dementi e. Deze handleiding biedt geen 

voorgeschreven format van het zorgprogramma. Elke regio kan op eigen wijze het 

zorgprogramma invullen. Voorbeelden zijn op te vragen bij het Kenniscentrum 

Dementi e op jonge leeft ijd. 

Gebruik het hulpmiddel uit stap 3 en maak gebruik van teksten uit de verbijzondering 

op de zorgstandaard dementi e op jonge leeft ijd. Deze teksten mogen lett erlijk 

worden overgenomen met bronvermelding. Zorg er ten slott e voor dat het zorg-

programma volledig, correct, begrijpelijk en concreet beschreven is. Dit maakt het 

programma voor alle betrokken parti jen helder.

ALGEMEEN

❏  Uitgangspunten Welke uitgangspunten hanteert de regio voor goede hulp en 

ondersteuning aan mensen met dementi e op jonge leeft ijd? In de verbijzon-

dering staan ook een aantal uitgangspunten genoemd. 

❏  Doel Door het ontwikkelen van het zorgprogramma wordt de integrale zorg 

geopti maliseerd. Het zorgprogramma maakt inzichtelijk welke behoeft e in de 

regio leeft  en hoe hieraan door en met alle parti jen gewerkt wordt om aan die 

behoeft e te voldoen.

❏  Doelgroep Op wie richt het zorgprogramma zich (mensen met dementi e zelf, 

acti viteiten, mantelzorgers, eerstelijnsaanbieder, wijknetwerken…)?

❏  Evaluati e  Op welke wijze en wanneer worden de acti es geëvalueerd?

❏  Algemene gegevens Datum vaststelling zorgprogramma, versie, auteur, datum 

evaluati e/bijstelling

“Er zijn 
tenslotte vele 
wegen naar 

Rome”
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AANBOD

❏  Producten Welke producten van de verbijzondering op de zorgstandaard 

worden aangeboden? Beschrijf deze zo concreet mogelijk.

❏  Aanbieders Wie biedt/bieden het product aan?

❏  Afspraken Welke afspraken zijn gemaakt tussen aanbieders van eenzelfde 

product? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wie heeft  de regie? 

Welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot verwijzing, monitoring? 

❏  Protocollen/zorgpaden/richtlijnen Wordt er gebruik gemaakt van protocollen, 

zorgpaden, richtlijnen? Zo ja, welke en waar kan men deze vinden?

❏  Verbeterpunten Waar liggen de verbeterpunten in de hulp en ondersteuning 

voor dit specifi eke doel? Wat wordt hiermee gedaan?

SAMENWERKING

❏  Aard en inrichti ng Op welke wijze is de samenwerking ingericht?

❏  Betrokken parti jen Wie zijn betrokken in de samenwerking?

❏  Taken en verantwoordelijkheden Wie doet wat? Wie is verantwoordelijk 

waarvoor? Wie is de trekker? Is er een samenwerkings- overeenkomst en 

zo ja, wat staat hierin?

❏  Betrokkenheid van cliënten en hun naasten Op welke wijze zijn de behoeft en van 

mensen met dementi e en hun naasten uitgangspunt van dit zorgprogramma en 

hoe blijven zij acti ef betrokken bij de voortgang? 

RESULTATEN EN KWALITEIT

❏  Indicatoren Welke indicatoren worden gebruikt om de resultaten en de 

kwaliteit van het aanbod te meten?

❏  Hoe en wanneer Hoe worden de indicatoren gemeten? Welke instrumenten 

worden hiervoor gebruikt? Wanneer vinden de meti ngen plaats?

❏  Bundeling en verbeterslag Op welke wijze wordt de informati e die uit de 

meti ngen komt gebundeld? Hoe wordt de informati e vervolgens ingezet voor 

verbetering van het zorgprogramma?

  

FINANCIERING

❏  Financiering aanbod Hoe wordt het aanbod gefi nancierd en welk aanbod 

valt onder welke fi nancieringsstroom? Welke veranderingen in fi nancierings-

stromen zijn op korte en middellange termijn te verwachten? En hoe wordt 

hier op ingespeeld? Opti oneel: wat is de indicati e van de kosten per product? 

❏  Inkoop Hoe ziet de gewenste samenwerking eruit voor inkoop en fi nanciering?

Door het schema in te vullen krijg je inzicht in de behoeft e van alle parti jen uit de 

regio, of er op dit moment passende oplossingen zijn voor deze behoeft en, welke 

doelen hierin nagestreefd worden en welke acti es of oplossingsrichti ngen parti jen 

zelf zien. 
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Het ingevulde schema kan vervolgens gebruikt worden om gezamenlijk prioriteiten 

voor het regionale zorgprogramma dementi e op jonge leeft ijd op te stellen en de 

acti es nader uit te werken. Maak deze zo concreet mogelijk door aan te geven hoe 

je dit op zult pakken en wie hiervoor als trekker fungeert. Het doel van een zorg-

programma kan bijvoorbeeld zijn: binnen een jaar passende dagacti viteiten voor 

alle mensen met dementi e op jonge leeft ijd binnen de regio x. Acti es kunnen dan 

zijn: uitzoeken waar de behoeft e op dit moment ligt, hoe daaraan tegemoet gekomen 

wordt op dit moment, wat toekomsti ge ontwikkelingen zijn zowel in behoeft e, 

fi nanciering als organisati e en hoe we met betrokken parti jen tot nieuwe vormen 

van dagbesteding kunnen komen die passen bij de behoeft e. Of als al duidelijker is 

dat er problemen zijn met een onderwerp en dit probleem breed gedragen wordt 

zoals tekort aan respijtzorg gespecialiseerd in dementi e op jonge leeft ijd. Voordat 

je het zorg- programma ontwikkelt of herziet maak je met de parti jen afspraken 

over wie het zorgprogramma coördineert, wat de verwachti ngen zijn, wat het ti jds-

pad is en hoe gekeken zal worden of het plan op koers zit en wanneer het resultaat 

bereikt is. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om het zorgprogramma dementi e 

op jonge leeft ijd (her)schrijven.

BRONNEN

Coördinati eplatf orm Zorgstandaarden voor chronische ziekten (2012). 

Ontwikkeling van zorgstandaarden: Een tussenbalans. 

Den Haag: ZonMw. Te downloaden via www.zorginsti tuutnederland.nl/kwaliteit/kwaliteitsbibliotheek/zorgstandaar-

den

Alzheimer Nederland & Vilans (2013). Zorgstandaard Dementi e. Amersfoort. 

Te downloaden via 

www.alzheimer-nederland.nl/over-alzheimer-nederland/wat-doen-wij/betere-zorg/zorgstandaard-dementi e.aspx 

Schaap-Visser, A., Veer, A. de & Hamming, A. (2012). Werken met zorgpaden in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Te downloaden via www.eerstelijnszorgpaden.nl 

Vilans (2013). Inventarisati elijst Zorgstandaard. 

Te downloaden via www.ketenzorgdementi e.nl 

Mede mogelijk gemaakt door CZ fondsMede mogelijk gemaakt door CZ fonds


