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1. Inleiding
Voor welke opgave staan we in onze regio? Om de juiste zorg op de
juiste plek te kunnen bieden is een antwoord op deze vraag nodig.
Bureau HHM heeft hiervoor een regiobeeld dementie voor Zuid‐Holland
Noord gemaakt.
Een gedeeld beeld van de opgave is een belangrijk vertrekpunt. Om van
daaruit nieuw zorgaanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod uit te
bouwen. Om daarmee nog beter, slimmer en efficiënter aan te sluiten
bij de vraag van de cliënt. Hiermee kan het samenwerkingsverband
Transmuralis zich goed voorbereiden op de toekomstige opgave en kan
iedere partij de verantwoordelijkheid nemen. Tevens kan het de
gewenste beweging stimuleren en de samenwerking bevorderen.
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❺

De fasen waarin een persoon met dementie zich bevindt:
• Niet-pluis fase
• Diagnose
• Thuiswonend
• Woonvorm
• Laatste levensfase
• Nazorg

1.1 Onderzoeksdoelstelling
Om het gedeelde beeld van de opgave te maken hebben we de volgende
vragen geformuleerd:
• Hoeveel mensen met dementie wonen er - per fase - momenteel
en in de nabije toekomst (2023 en 2030) in de regio Zuid‐Holland
Noord?
• Welke zorg- en ondersteuningsvragen hebben mensen met
dementie per fase?

SY/19/1769/mvtrans
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2. Aanpak
Hieronder beschrijven we de gehanteerde aanpak om te
komen tot een regiobeeld dementie. Dit verschaft Transmuralis
inzicht in de regionale opgave op het gebied van de juiste zorg op de
juiste plek voor mensen met dementie.
Om het regiobeeld in kaart te brengen en daarmee de zorgvraag van
mensen met dementie in Zuid-Holland Noord hebben we vier stappen
doorlopen:
1. Kwantitatieve analyse: hoeveel mensen met dementie wonen er nu
in de regio in de verschillende fasen?
2. Kwantitatieve prognose: hoeveel mensen met dementie wonen er in
2023 en in 2030 in de regio in de verschillende fasen?
3. Kwalitatieve analyse: welke zorg- en ondersteuningsvragen hebben
(naasten van) mensen met dementie in de verschillende fasen?
4. Kwantitatieve en kwalitatieve toets: is het regiobeeld dementie
herkenbaar voor het netwerk Transmuralis?

❶
❷
❸
❹
❺

2.1 Kwantitatieve analyse
Allereerst hebben we het huidige aantal mensen met dementie in kaart
gebracht. Dit hebben we gedaan voor 2018 in plaats van 2019. Omdat de
dataverzameling van 2019 nog niet compleet is en daarmee minder
betrouwbaar.
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We hebben een onderscheid gemaakt naar zes verschillende fasen van
dementie:
•
Niet-pluis fase
•
Diagnose fase
•
Thuiswonende fase
•
Wonend in een woonvorm
•
Laatste levensfase
•
Nazorgfase voor nabestaanden
Voor een beschrijving van de verschillende fasen verwijzen we naar
bijlage 1. Voor alle zes fasen hebben wij aantallen mensen in kaart
gebracht op gemeente- en regioniveau.
Om de eerste vier fasen in kaart te brengen hebben we gebruik gemaakt
van bronnen van het CBS, CIZ en de WoonZorgwijzer. Voor de laatste
twee fasen zijn we op zoek gegaan naar passende databronnen. Er zijn
voor de laatste levensfase en de nazorgfase voor nabestaanden geen
betrouwbare, openbare en regionale databronnen. Om alsnog het aantal
mensen in de laatste twee levensfasen in kaart te brengen hebben wij een
inschatting gemaakt op basis van landelijk beschikbare bronnen. Voor
een toelichting op de inschatting van het aantal mensen in de laatste
levensfase en een toelichting op de tijdens dit onderzoek geraadpleegde
bronnen verwijzen we naar de volgende paragraaf, bijlagen 2 en 3.

2.2 Kwantitatieve prognose
We hebben een prognose gemaakt voor het aantal mensen met dementie
in de zes verschillende fasen.
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Model en prognose WoonZorgwijzer
Dit hebben we voor de eerste drie fasen gedaan door gebruik te maken
van de WoonZorgwijzer. Hieronder volgt een korte beschrijving van het
prognosemodel van de WoonZorgwijzer. In bijlage 3 hebben we een
uitgebreide beschrijving opgenomen van de WoonZorgwijzer.
In de ontwikkeling van het model van de WoonZorgwijzer is er vanuit
gegaan dat vastgestelde relaties tussen de kenmerken van mensen en
hun omgeving aan en het voorkomen van de verschillende zorgdoelgroepen over de jaren heen onveranderd blijven. Het huidige model is
geactualiseerd voor de peildatum 1-1-2016 en er is een prognosemodule
ontwikkeld voor de daaropvolgende jaren. Daarbij is aan de ene kant
rekening gehouden met bevolkingsontwikkelingen, maar ook met andere
demografische factoren, waaronder bijvoorbeeld de huishoudenssamenstelling. Op basis van kenmerken van de bevolking geeft het model
een raming van het voorkomen van verschillende groepen kwetsbare
inwoners in een gebied (op postcode-6 niveau).

❶
❷
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❹
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Prognose aantal cliënten wonend in een woonvorm
Het aantal mensen dat woont in een woonvorm is gebaseerd op de cijfers
van het CIZ. Het CIZ geeft met deze cijfers inzicht in het aantal Wlzindicaties per zorgprofiel per gemeente. Mensen met dementie hebben
de volgende indicaties:
•
Zorgprofiel VV4. Niet iedereen met dit zorgprofiel heeft dementie.
Uit ervaringscijfers weten we dat ongeveer 50% van de mensen met
dit zorgprofiel een psychogeriatrische achtergrond heeft. Daarom
hebben we de cijfers uit dit zorgprofiel voor 50% meegenomen.
•
Zorgprofiel VV5. Dit zorgprofiel bevat uitsluitend mensen met de
diagnose dementie.
•
Zorgprofiel VV7. Dit zorgprofiel bevat uitsluitend mensen met de
diagnose dementie.
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De prognose van het toekomstige aantal mensen met dit profiel, is
gebaseerd op dezelfde groeicijfers als in de WoonZorgwijzer. De
prognoses van de WoonZorgwijzer zijn beschreven in bijlage 3. We
merken op dat we ervan uit zijn gegaan dat de mensen met een Wlzindicatie intramuraal wonen. De laatste jaren zien we echter een opkomst
van het Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT),
waarmee cliënten hun Wlz-indicatie in de thuissituatie verzilveren. Deze
ontwikkeling is echter niet meegenomen in onderstaande cijfers.
Prognose aantal mensen die overlijden aan dementie
Zoals eerder beschreven zijn er geen beschikbare openbare databronnen
om de laatste twee fasen in beeld te brengen. Tussen de twee laatste
levensfases is het moment van overlijden van de cliënt wel in beeld te
brengen. De fase voor het overlijden is de fase van palliatief terminale
zorg (PTZ) (maximaal 3 maanden voor overlijden) en de fase na het
overlijden is de fase van nazorg (tot 4-6 weken na overlijden). Door uit te
gaan van het moment van overlijden hebben we in kaart gebracht
hoeveel cliënten per jaar in de laatste levensfase verkeren en hoeveel
(nabestaanden van de) cliënten mogelijk behoefte hebben aan nazorg.
Deze prognose is gebaseerd op de landelijke cijfers van het aantal
mensen dat overlijdt aan dementie. Deze cijfers zijn afkomstig van het
CBS, namelijk de doodsoorzakenstatistiek. Het RIVM heeft de doodsoorzakenstatistiek inzichtelijk gemaakt per regio. Het RIVM heeft de
gestandaardiseerde sterfte in kaart gebracht waarbij gecorrigeerd is voor
verschillen in leeftijd en geslacht. Deze waarden worden CMF's genoemd
(Comparitive Mortality Figures). De sterfte in heel Nederland is gesteld op
100 punten. Een gestandaardiseerde sterfte boven of onder de 100 duidt
op respectievelijk een hogere of lagere sterfte dan in Nederland.
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De sterfte in de regio Zuid Holland Noord is door het RIVM op 100 punten
gesteld, dit betekent dat de sterftecijfers op landelijk niveau vergelijkbaar
zijn met de sterftecijfers op regionaal niveau. Op basis hiervan hebben we
de sterftecijfers op landelijk vertaald naar regionaal niveau. Dit hebben
we gedaan door het sterfteniveau te relateren aan het totaal aantal
inwoners in Nederland. Deze verhouding hebben we vervolgens gebruikt
om op basis van het aantal inwoners de sterfte aan dementie te
berekenen.

2.4 Kwantitatieve en kwalitatieve toets
Tot slot hebben we tijdens een bijeenkomst met het netwerk de
kwantitatieve en kwalitatieve resultaten getoetst aan de hand van de
vragen: herkennen zij zich in de aantallen en zijn er verklaringen voor
opvallende aspecten?

2.3 Kwalitatieve analyse
Om de zorg- en ondersteuningsvragen van (naasten van) mensen met
dementie in de verschillende fasen in kaart te brengen hebben we een
korte literatuurstudie uitgevoerd met een aanvullende uitvraag bij het
netwerk Transmuralis.

❶
❷
❸
❹
❺

Allereerst is op basis van verschillende literatuurbronnen een kwalitatieve
beschrijving gemaakt van de zorg- en ondersteuningsvragen die cliënten
met dementie en hun naasten kunnen hebben. De bronnen zijn te vinden
in bijlage 2. Hierbij hebben we per fase een onderscheid gemaakt naar
vragen op het gebied van informatie, ondersteuning, zorg, dagbesteding
en wonen.
Aanvullend is de kwalitatieve beschrijving voorgelegd aan deelnemers
van het netwerk. Zij hebben de kwalitatieve beschrijving op basis van
eigen ervaring getoetst, eventueel aangepast en waar nodig aangevuld.

SY/19/1769/mvtrans
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3. Aantallen in de regio
In dit hoofdstuk geven we de aantallen mensen met dementie in de
verschillende fasen weer. Dit doen we voor de jaren 2018, 202 3 en
2030.

Gemeenten waarin de groei van het aantal mensen met dementie harder
stijgt, hebben over het algemeen een grotere groep inwoners in de
hoogste leeftijdsklassen. Bij gemeenten waar het aantal mensen met
dementie minder hard groeit, neemt de groep ouderen tussen de 65 en de
80 jaar met name toe.

We hebben per fase van dementie in kaart gebracht hoeveel mensen zich
in de fase bevinden. We geven per fase weer wat het totaal in de regio is
en het aantal mensen per gemeente. Het aantal mensen is voor alle fasen
berekend op basis van mensen die 60 jaar zijn of ouder. We hanteren deze
grens, omdat de kans op dementie vanaf 60 jaar toeneemt.

3.1 Algemene cijfers in Nederland en de regio Zuid-Holland Noord
In deze paragraaf beschrijven we trends van aantallen mensen met
dementie in Nederland, overstijgende aantallen in de regio en
opvallendenheden.

❶
❷
❸
❹
❺

Landelijk beeld
Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland volgens het
CBS. Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing
vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot ruim 280.000 nu. Het aantal zal de
komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen volgens
Alzheimer Nederland. De kans op dementie neemt sterk toe met de
leeftijd. Dit is te zien in grafiek 1. Deze grafiek geeft het aantal mensen
met dementie per 1.000 personen aan, onderverdeeld in leeftijdsklassen.
Grafiek 1 laat zien dat met name in de hoogste leeftijdsklassen de kans op
dementie toeneemt. Dit is een verklaring van de verschillen die we tussen
gemeenten zien in de stijging van het aantal mensen met dementie.

SY/19/1769/mvtrans

Grafiek 1: Aantal mensen met dementie per 1.000 inwoners.
Bron: volksgezondheidenzorg.info

Regionaal beeld
Dit regiobeeld gaat in op de aantallen mensen met dementie in de regio
Zuid-Holland Noord. Hiervoor hebben we de ontwikkeling van mensen met
dementie in verschillende fasen in kaart gebracht voor de gemeenten:
1. Alphen aan de Rijn
2. Hillegom
3. Kaag en Braassem
4. Katwijk
5. Leiden
6. Leiderdorp
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

❶
❷
❸
❹
❺

Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

Opvallende bevindingen regionaal beeld
Tijdens het ontwikkelen van dit regiobeeld, vielen de volgende
bevindingen op:
•
In alle gemeenten zien we een toename van het aantal mensen met
dementie.
•
De groep mensen die thuis woont en dementie heeft bestaat voor het
grootste gedeelte (gemiddeld 80%) uit de groep mensen die in de
niet pluis-fase zit. Dit betekent dat er in veel gevallen al signalen van
dementie zijn, maar dat er nog geen diagnose voor dementie is
gesteld. Voor een groot deel van de mensen zal het betekenen dat zij
nog niet (voldoende) in beeld zijn.
•
Als we de gemeenten Leiden en Alphen aan de Rijn met elkaar
vergelijken, zien we dat het inwonersaantal van Leiden hoger is, maar
het aantal mensen met dementie in Alphen aan de Rijn hoger is. De
verklaring hiervoor is dat in Leiden relatief veel jonge mensen wonen,
veelal studenten.

Figuur 1. Werkgebied Transmuralis, Zuid-Holland Noord.
Bron: Transmuralis

SY/19/1769/mvtrans
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Aantal mensen met dementie in 2018 – per gemeente
In grafiek 2 hebben we het aantal mensen weergegeven dat te maken heeft met dementie. De aantallen die hieronder zijn weergegeven zijn het totaal
aantal mensen met dementie in een gemeente. Dit is onderverdeeld in de mensen die thuis wonen met dementie en de mensen die in een instelling
wonen. Daarnaast hebben we in beeld gebracht wat het percentage is van de mensen met dementie ten opzichte van de totale bevolking die ouder is
dan 60 jaar in de gemeente. Het aantal mensen met dementie is, logischerwijs, hoger bij de grotere gemeenten. Echter, als we kijken naar het
percentage mensen met dementie ten opzichte van het aantal 60+ers in de gemeente, zien we een ander beeld. Met name in Hillegom, Oegstgeest en
Voorschoten wonen relatief veel mensen met dementie.
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Grafiek 2: totaal aantal mensen met dementie in de regio in 2018. Bron: WoonZorgwijzer en CIZ-statline
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Het netwerk heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat naar hun
mening in Oegstgeest een groot aantal hoog opgeleide mensen woont.
Deze mensen zitten over het algemeen langer in de niet-pluis fase.
Daarnaast hebben bepaalde gemeenten een aanzuigende regionale
werking, omdat daar (meer) instellingen of voorzieningen voor ouderen
zijn. Daar staat tegenover dat veel ouderen graag willen blijven wonen in
de gemeente waar zij momenteel wonen.
Ontwikkeling van het aantal mensen met dementie in de regio
Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal mensen met
dementie, zien we - net als in het landelijke beeld - het aantal mensen
met dementie de komende jaren stijgen. Hieronder geven we de cijfers
weer van de stijging van het aantal mensen met dementie die we
verwachten in de regio.

❶
❷
❸
❹
❺

De stijging van het totaal aantal mensen met dementie stijgt harder dan
het aantal 60+ers. De stijging wordt met name verklaard door een
toename van het aantal mensen in de leeftijdsgroep van 80 jaar en
ouder. Zoals in grafiek 1 weergegeven, is de prevalentie van deze
leeftijdsgroep relatief hoog.
We hebben de stijging van het aantal mensen met dementie ook op een
andere wijze in beeld gebracht, namelijk het aantal mensen met
dementie per 1.000 inwoners.

Figuur 3. Prognose aantal mensen met dementie in de regio

Figuur 2. Prognose aantal mensen met dementie in de regio

SY/19/1769/mvtrans
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3.2. Niet-pluis fase
Aantallen 2018
Het aantal mensen in de regio in de niet-pluis fase hebben we hieronder in kaart gebracht. Dit is het totaal aantal mensen dat in de niet-pluis fase zit,
onderverdeeld per gemeente. Het totaal aantal mensen in de regio in de niet-pluis fase is 5.600 in 2018.
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Aantal mensen in de niet-pluis fase
Grafiek 3. Aantal mensen in de niet-pluis fase. Bron: WoonZorgwijzer.
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Prognose 2018 – 2023 – 2030
Naast het huidige aantal mensen dat in deze fase zit, hebben we ook een prognose gemaakt over het aantal mensen dat in de toekomst in deze fase zit.
De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven:
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Grafiek 4. Aantal mensen in 2023 en 2030 in de niet-pluis fase. Bron: WoonZorgwijzer
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3.3 Diagnose fase
Aantal mensen met diagnose in 2018
Hieronder hebben we het aantal mensen die in 2018 de diagnose dementie kregen weergegeven. Deze getallen zijn gebaseerd op de landelijke cijfers,
die we hebben vertaald naar cijfers per gemeente. We hebben hierbij de landelijke cijfers gerelateerd aan het totaal aantal mensen met dementie op
landelijk niveau en deze verhouding vervolgens toegepast op de regio.
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Grafiek 5. Aantal mensen die in 2018 de diagnose dementie kregen. Bron: volksgezondheidszorg.info, bewerkt door HHM
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Prognose 2018 – 2023 -2030
We hebben in beeld gebracht hoeveel mensen in 2018, 2023 en 2030 de diagnose dementie hebben gekregen en naar verwachting krijgen. Deze cijfers
hebben we afgeleid uit landelijk beschikbare cijfers. Omdat deze cijfers alleen landelijk beschikbaar zijn, hebben we deze vertaald naar de regio, op de
wijze die hierboven is beschreven.
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Grafiek 6. Aantal mensen die in 2023 en 2030 de diagnose dementie krijgen. Bron: volksgezondheidszorg.info, bewerkt door HHM
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3.4 Aantal thuiswonende mensen met dementie
Voor het regiobeeld hebben we de groep mensen met dementie die thuis woont in kaart gebracht. Deze groep is op te delen in:
1. mensen met dementie die thuis wonen zonder de diagnose dementie (niet-pluis fase);
2. mensen met dementie die thuis wonen mét de diagnose dementie.
We beschrijven eerst het totaal aantal thuiswonenden met dementie, om vervolgens stil te staan bij de twee verschillende groepen en de te verwachten
groei in de regio.
Totaal aantal thuiswonenden met en zonder diagnose dementie in 2018
Grafiek 7 geeft het totaal aan thuiswonenden met en zonder diagnose dementie aan. In totaal gaat het om 6.580 mensen.
Aantal thuiswonende mensen met dementie in 2018: zowel met als zonder diagnose
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Grafiek 7. Totaal aantal thuiswonende mensen met en zonder diagnose dementie. Bron: WoonZorgwijzer
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De groep thuiswonenden met dementie is uit te splitsen naar de groep in de niet-pluis fase en de groep met een diagnose. Dit wordt weergegeven in
grafiek 8. Het percentage mensen met dementie in de niet-pluis fase is relatief groot. Ongeveer 80% van de thuiswonende mensen met dementie zit in
de niet-pluis fase.
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Grafiek 8. Verdeling aantal thuiswonende mensen zonder diagnose (niet-pluis fase) en met diagnose. Bron: WoonZorgwijzer
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Prognose 2018 – 2023 – 2030
Zoals uit de vorige cijfers blijkt, is de groei van het totaal aantal mensen me dementie verschillend per gemeente. Dit geldt zowel voor de absolute groei
in het aantal mensen met dementie, maar ook voor het groeipercentage. Grafiek 9, 10 en 11 geven de absolute en procentuele groei per gemeente weer
van het aantal thuiswonende mensen met dementie (met en zonder diagnose). De procentuele groei is de groei tussen het jaar 2018 en het jaar 2023 en
tussen het jaar 2023 en 2030.
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Grafiek 9. Aantal thuiswonenden met dementie in 2023 en 2030. Bron: WoonZorgwijzer
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Grafiek 10. Procentuele toename thuiswonenden met dementie in 2018 en 2023. Bron: WoonZorgwijzer.
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Grafiek 11. Procentuele toename thuiswonenden met dementie in 2023 en 2030. Bron: WoonZorgwijzer.
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3.5 Wonend in een woonvorm
We beschrijven eerst het totaal aantal mensen met dementie in een woonvorm, om vervolgens door te kijken naar de te verwachten totale groei en de
groei per zorgprofiel in 2023 en 2030.
Aantal mensen met dementie in een woonvorm in 2018
Hieronder is het aantal mensen met dementie weergegeven dat woont in een woonvorm in 2018. Daarnaast hebben we weergegeven hoe groot dit
percentage is ten opzichte van de inwoners in de gemeenten die ouder zijn dan 60. Wanneer hier een hoog percentage wordt weergegeven, duidt dit
erop dat er relatief veel intramurale capaciteit is binnen de gemeente.
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Grafiek 12. Aantal mensen met dementie wonend in een woonvorm in 2018
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Prognose 2018 – 2023 – 2030
Grafiek 13 geeft de verwachting van het aantal mensen in een woonvorm in de regio weer. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie fors
toeneemt.
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Grafiek 13. Ontwikkeling totaal aantal mensen met dementie wonend in een woonvorm 2018, 2023 en 2030. Bron: WoonZorgwijzer Bron: CIZ, bewerkt door HHM
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Grafiek 14 geeft de te verwachte groei per zorgprofiel weer. Opvallend is dat het aantal mensen wonend in een woonvorm met zorgprofiel 5 harder zal
groeien dan het aantal mensen wonen in een woonvorm met zorgprofiel 7.
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Grafiek 14. Aantal mensen met dementie in een instelling per indicatie in 2018, 2023 en 2030. Bron: WoonZorgwijzer
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3.6 Laatste levensfase en nazorg voor nabestaanden
In één van de 10 sterfgevallen in Nederland is dementie de oorzaak.
Op basis van prevalentiecijfers is sterfte in de regio Zuid-Holland Noord
vergelijkbaar met landelijke cijfers. De landelijke cijfers hebben we
doorvertaald naar regionale cijfers. Naar verwachting zijn er in 2018
ongeveer 563 cliënten overleden aan dementie in de regio. Deze cijfers
zijn niet per gemeente in beeld gebracht, omdat de aantallen daarvoor te
klein zijn.
Met de groei van het aantal inwoners in de regio, groeit ook het aantal
mensen dat overlijdt aan dementie. Het percentage van mensen met
dementie ten opzichte van de totale bevolking neemt toe. Hierdoor
verwachten we dat het aantal mensen dat sterft aan dementie sneller
stijgt dan op basis van alleen de bevolkingsstijging is te verwachten.

❶
❷
❸
❹
❺
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4. Zorg- en
ondersteuningsvragen
In dit hoofdstuk beschrijven we de zorg- en ondersteuningsvragen
van (naasten van) mensen met dementie in de verschillende fasen
van dementie: niet-pluis fase, diagnose fase, thuiswonend, wonend
in een woonvorm, laatste levensfase en nazorg voor nabestaanden.

❶
❷
❸
❹
❺

We hebben de vragen van mensen met dementie en- of mantelzorgers in
kaart gebracht. We hanteerden hierbij een onderscheid om de zorg- en
ondersteuningsvragen overzichtelijk weer te geven. Dit onderscheid is
aangebracht op verschillende typen vragen:
•
Vragen over informatie: praktische, organisatorische en financiële
zaken;
•
Vragen over ondersteuning: het bieden van ondersteuning en
ondersteuningsmogelijkheden;
•
Vragen over zorg: het bieden van zorg en mogelijkheden voor hulp en
ondersteuning bij zorg;
•
Vragen over daginvulling: het organiseren van een daginvulling;
•
Vragen over wonen: mogelijkheden rondom de woonsituatie.
Veel vragen gelden zowel voor mensen met dementie, als mantelzorgers.
Het kan heel goed zijn dat mensen met dementie of mantelzorgers niet
alle fasen bewust doorlopen. Vragen die benoemd zijn onder een fase
kunnen ook in een andere fase aan de orde komen.
Voor een overzicht van de vragen verwijzen we naar bijlage 3. Per vraag is
aangegeven of deze vraag voornamelijk gesteld wordt door mensen met
dementie en- of naasten. Dit is meestal afhankelijk van de fase.

SY/19/1769/mvtrans

Regiobeeld dementie Zuid-Holland Noord | © bureau HHM 2019 | 24

5. Suggesties voor
vervolgonderzoek
We beschrijven suggesties, aangedragen door het netwerk, voor
vervolgonderzoek om met elkaar te komen tot een nog betere
samenwerking om mensen met dementie in de regio te
ondersteunen.
Tijdens de bijeenkomst met het netwerk Transmuralis stonden we stil bij
de aantallen mensen met dementie in verschillende fasen in de regio.
Deze aantallen bieden inzicht in de (komende) opgaven en wat dit vraagt
van het netwerk. Deze rapportage biedt daarmee een basis om het hulpen ondersteuningsaanbod efficiënter met elkaar in de regio in te richten.
Tijdens de bijeenkomst zijn diverse verdiepende vragen gesteld om nog
beter zicht te krijgen op het te ontwikkelen hulp- en ondersteuningsaanbod. Deze vragen vertalen we naar suggesties voor vervolgonderzoek
en beschrijven we hieronder.

❶
❷
❸
❹
❺

Wachtlijsten dementie
De oproep uit het netwerk is om meer zicht te krijgen op de volgende
vraag: wonen mensen met dementie langer thuis, omdat bij instellingen
die intramurale Wlz-zorg leveren wachtlijsten zijn? Het mogelijk langer
thuis wonen van mensen met dementie hangt nauw samen met een
toename in complexiteit van de hulp- en ondersteuningsvraag.

langer thuis wonen. Daarnaast is er inzicht nodig in de wachtlijsten van de
instellingen in de regio. Vervolgonderzoek zou zich op deze punten
kunnen richten.
Overbruggingszorg
Het netwerk heeft gevraagd of inzichtelijk is te maken welke mensen nu
en in de toekomst gebruik maken van overbruggingszorg. Deze groep
vraagt namelijk meer uren zorg, wat vraagt om een extra personele inzet
van organisaties die zorg- en ondersteuning bieden in de thuissituatie.
Tijdens dit onderzoek is het totaal aantal mensen met dementie die thuis
wonen in kaart gebracht. Er is geen verdieping gedaan om zicht te krijgen
op het aantal thuiswonende mensen met een Wlz-indicatie, die niet
terecht kunnen in een instelling. Vervolgonderzoek kan zich richten op de
regeling overbruggingszorg, die wordt afgegeven door het zorgkantoor.
Hulp- en ondersteuning uit de Wmo of Zvw
Het netwerk heeft graag meer zicht op de mogelijkheid van het
signaleren van dementie in de niet-pluis fase. Hiervoor stelden zij de
volgende vraag: hebben mensen in de niet-pluis fase ondersteuning thuis
vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning of de zorgverzekeringswet? Hierbij kan gedacht worden aan hulp in het huishouden, woningaanpassing, vervoer of verpleging thuis. De aanwezigheid van hulp- en
ondersteuning kan leiden tot het extra opleiden van personeel om
dementie te signaleren. Het ontbreken hiervan vraagt een andere inzet
op signalering. Tijdens dit onderzoek is niet gekeken naar aanbod vanuit
de Wmo of Zvw, wat voor een vervolg opgepakt kan worden.

Het onderzoek biedt geen inzicht in de gemiddelde duur van mensen met
dementie in de thuissituatie. Daarom is het niet mogelijk om te
verkennen of er een toename is in de periode dat mensen met dementie
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Comorbiditeit
In samenhang met de vraag naar hulp- en ondersteuning van de Wmo of
Zvw wil het netwerk graag meer zicht op co-morbiditeit bij mensen in de
niet-pluis fase. Co-morbiditeit kan een indicator zijn voor hulp- en
ondersteuning in de thuissituatie en daarmee de benodigde extra inzet
voor signalering.
Gezinssituatie
In samenhang met de vraag naar hulp- en ondersteuning vanuit de Wmo
of Zvw, heeft het netwerk ook gevraagd om inzichtelijk te maken wat de
gezinssituatie van mensen in de niet-pluis fase is. Hierbij maken zij
onderscheid tussen samenwonend en alleen. De gezinssituatie kan een
indicator zijn voor de benodigde extra inzet voor signalering.

❶
❷
❸
❹
❺
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Bijlage 1.

Definities van de verschillende fasen van mensen met
dementie
Niet-pluis fase
In deze fase is er geen sprake van vastgestelde of gediagnosticeerde
dementie, maar is er een vermoeden van dementie. (Naasten van)
mensen met dementie in de niet-pluis fase signaleren dat er symptomen
van dementie kunnen zijn, zoals vergeetachtigheid en
gedragsverandering.
Tijdens dit onderzoek zijn we uitgegaan van de cumulatie van het aantal
mensen in de niet-pluis fase. Het kan zijn dat iemand zich meerdere jaren
in deze fase bevind.
Diagnose fase
In deze fase is er dementie gediagnosticeerd door een huisarts, specialist
ouderengeneeskunde, psycholoog, geriater of neuroloog. De mate van
dementie kan in deze fase variëren van een beginnende vorm tot een
vergevorderde vorm van dementie.

❶
❷
❸
❹
❺

Tijdens dit onderzoek zijn we uitgegaan van het moment dat iemand de
diagnose kreeg, niet de cumulatie van meerdere jaren.
Thuiswonend fase
Mensen met dementie in de thuiswonende fase zijn alle mensen met
dementie die thuis wonen. Dit zijn de mensen in de niet-pluis fase (dus
nog geen diagnose dementie hebben) en de mensen die de diagnose
dementie hebben en nog thuis wonen.

SY/19/1769/mvtrans

Wonend in een woonvorm
De fase wonend in een woonvorm omvat alle mensen met de diagnose
dementie die wonen in een woonvorm. Zij hebben een Wlz indicatie met
zorgprofiel 4, 5 of 7. Mensen met dementie die wonen in een woonvorm
ontvangen zorg in natura, een volledig pakket thuis of een modulair
pakket thuis.
Tijdens dit onderzoek zijn we uitgegaan van de cumulatie van het aantal
mensen wonen in een woonvorm. Het kan zijn dat iemand al meerder
jaren een Wlz-indicatie heeft.
Laatste levensfase
Voor de laatste levensfase is de definitie van de palliatief terminale zorg
(PTZ) gehanteerd. Mensen met dementie in de laatste levensfase krijgen
zorg om de kwaliteit van leven te behouden tot het moment dat iemand
overlijdt. Menen in de laatste levensfase hebben een gemiddelde levensverwachting van maximaal 3 maanden.
Nazorgfase voor nabestaanden
Volgens de definitie uit de ‘Handreiking nazorg na overlijden’ van het
Netwerk Palliatieve Zorg loopt de nazorgfase voor nabestaande van twee
tot drie weken na overlijden tot vier tot zes weken na overlijden van
iemand met dementie.
Aantal mensen dat aan dementie overlijdt
De sterftecijfers hebben betrekking op sterfte met dementie als onderliggende doodsoorzaak. In 1990 werd dementie weinig als doodsoorzaak
gecodeerd door het CBS. Door veranderingen in de codeerregels werd het
na 1990 veel gebruikelijker dementie als onderliggende doodsoorzaak te
coderen (CBS, persoonlijke mededeling). De gebruikte ICD-10-codes:
F00-F03 en G30. Code G31 'overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd' is niet geïncludeerd (Bron: CBS).
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Bijlage 2.

Bronvermelding
Kwalitatief
• Alzheimer Nederland (oktober 2019)
• Dementie (oktober 2019).
• Dementiezorg voor elkaar (oktober 2019)
• Mantelzorg NL (oktober 2019)
• Netwerk palliatieve zorg (oktober 2019): Handreiking nazorg na
overlijden.
• Nivel (2018). Een samenhangend beeld van dementie en
dementiezorg
• Staat van Volksgezondheid en Zorg, Themarapportages.
• Patiëntenfederatie Nederland (oktober 2019).

vormt van de taken van zorginstellingen en in de meeste gevallen
wordt geleverd op basis van het huidige zorgprofiel. Alleen in
uitzonderlijke gevallen kan intensieve PTZ en beschermd verblijf
worden aangevraagd.
Op basis hiervan hebben we geconcludeerd dat er geen registratie is van
het aantal cliënten die in de laatste levensfase zit. Daarom hebben we
voor het in kaart brengen van het aantal mensen in de laatste twee
levensfase cijfers gebruikt van het CBS van het aantal mensen dat
overlijdt aan dementie, te vinden op volksgezondheidenzorg.info

Kwantitatief
•
Cijfers van het CBS zijn afkomstig van Statline.
•
WoonZorgwijzer, zie bijlage 3

❶
❷
❸
❹
❺

CIZ
Het CIZ stelt een registratie beschikbaar via hun eigen CIZ databank.
Laatste twee levensfasen
Hierbij vonden we de volgende gegevens:
•
Indien sprake is van dementie in de laatste levensfase, dan verblijft
men vaak in een instelling (zie cijfers: 90% van de mensen met
dementie overlijdt in een zorginstelling). Deze cijfers zijn te vinden via
volksgezondheidenzorg.info
•
In de meeste gevallen wordt binnen de instelling geen aparte
registratie bijgehouden wanneer een cliënt in de laatste levensfase
verkeert. Dit heeft te maken met dat de palliatieve zorg onderdeel
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Bijlage 3.

Verantwoording WoonZorgwijzer
Om de zelfstandig wonende kwetsbare inwoners in kaart te brengen
maken we gebruik van de WoonZorgwijzer. De WoonZorgwijzer1 is een
instrument om de (lokale) beleidsvorming op het gebied van wonen, zorg
en ondersteuning te faciliteren. Op een laag geografisch schaalniveau
wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening
wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren.

❶
❷
❸
❹
❺

De WoonZorgwijzer maakt onderscheid naar de volgende groepen
kwetsbare inwoners.
•
Mensen met een somatische aandoening en mobiliteitsbeperking
•
Mensen met een licht verstandelijke beperking2;
•
Mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking;
•
Mensen met een dementiële aandoening (psychogeriatrische
problematiek);
•
Mensen met psychische aandoeningen
•
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
•
Mensen met visuele beperking;
•
Mensen met auditieve beperking;
Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van de definities van
deze verschillende groepen. Hierin is beschreven welke inwoners en op

1

basis van welke aandoeningen onderdeel uitmaken van de genoemde
groepen.
Model en prognose
Het model van de WoonZorgwijzer gaat er vanuit dat de bij de
ontwikkeling van het model vastgestelde relaties tussen de kenmerken
van mensen en hun omgeving aan en het voorkomen van de verschillende
zorgdoelgroepen over de jaren heen onveranderd zijn gebleven. Het
huidige model is geactualiseerd voor de peildatum 1-1-2016 en er is een
prognosemodule ontwikkeld voor de daaropvolgende jaren. Daarbij is aan
de ene kant rekening gehouden met bevolkingsontwikkelingen, maar ook
met andere demografische factoren, waaronder bijvoorbeeld de
huishoudenssamenstelling.
Op basis van de kenmerken van de bevolking postcode-6 niveau wordt
een raming gegeven van het voorkomen van de verschillende groepen
kwetsbare inwoners in desbetreffend gebied.
Definities doelgroepen WoonZorgwijzer
Bron:
•
Ontwikkeling Woonzorgwijzer,
Deelrapportage 1: Beperkingenprofielen
Deelrapportage 2: Kwantificering groepen met beperkingen

De WoonZorgwijzer is in 2015 en 2016 door RIGO ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2017 is met de WoonZorgwijzer geëxperimenteerd in de Provincie Zuid-Holland, wat

aanleiding was om een provinciale applicatie te ontwikkelen waarmee de WoonZorgwijzer toegankelijk is geworden voor alle organisaties in de provincie.
2

De doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking kent een brede scope, voor wat betreft de definities die door de WoonZorgwijzer worden gehanteerd. Het betreft namelijk, naast mensen met

een licht verstandelijke beperking, ook een grote groep inwoners die kwetsbaarder zijn, maar wel zelfredzaam zijn en geen ondersteuning nodig hebben. Deze groep nemen we niet mee in de presentatie van
de aantallen, om een vertekend beeld van de werkelijkheid te voorkomen.
SY/19/1769/mvtrans

Regiobeeld dementie Zuid-Holland Noord | © bureau HHM 2019 | 29

N.B. de WoonZorgwijzer gaat uit van mensen ouder dan 18 jaar, die deel uitmaken van een zelfstandig huishouden. Daarbinnen worden de volgende
hoofdgroepen onderscheiden:
1. Mensen met een somatische aandoening en mobiliteitsbeperking;
2. Mensen met een licht verstandelijke beperking;
3. Mensen met een dementiële aandoening (psychogeriatrische problematiek);
4. Mensen met visuele beperking;
5. Mensen met auditieve beperking;
6. Mensen met psychische aandoeningen;
7. Mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking;
8. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
In onderstaande tabel geven we per doelgroep een omschrijving van de mensen/subgroepen waaruit deze is opgebouwd.

❶
❷
❸
❹
❺
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Doelgroep

Omschrijving

Mensen met een
somatische aandoening en
mobiliteitsbeperking

Het betreft de volgende groepen:
1. een groep met enkelvoudige somatische aandoeningen en mobiliteitsbeperkingen.
2. een groep met meervoudige somatische aandoeningen met mobiliteitsbeperking, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar
verschillende subgroepen.
Voor alle groepen geldt dat de beperkingen – en de voor ‘zelfstandig wonen’ relevante condities – voortkomen uit de mobiliteitsbeperkingen.

Mensen met een licht
verstandelijke beperking;

Het betreft de volgende vier groepen:
1. Geen (acute) problematiek
2. Lichte problematiek: (m.n. sociale redzaamheid)
3. Matige problematiek: (naast sociale redzaamheid ook gedragsproblematiek)
4. Ernstige problematiek (naast sociale redzaamheid en gedragsproblematiek ook vaak verslaving, criminaliteit, psychiatrische en/of
SGLVG problematiek).

Mensen met een matig tot
ernstige verstandelijke
beperking;

Voor de verdere kwantificering is gekeken naar de volgende kenmerken:
1. Groep 1: mensen met een IQ 70-85, maar grotendeels zelfredzaam.
2. Groep 2: alleen beperkingen sociale redzaamheid
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Doelgroep

Omschrijving
3.
4.

Groep 3: problemen rond sociale redzaamheid én gedragsproblematiek met een indicatie voor zorg
Groep 4: mensen die thuis wonen met een intramurale indicatie LVG of SGLVG

Voor de groep verstandelijk beperkten gaat het om mensen met een VG-indicatie die deel uitmaken van een zelfstandig huishouden.
Mensen met een
dementiële aandoening
(psychogeriatrische
problematiek)

Het betreft de volgende groepen:
1. Mensen met beginnende problematiek - geen diagnose/indicatie
2. Lichte, meervoudige problematiek – diagnose; thuiswonend met een indicatie voor zorg
3. Matige, meervoudige problematiek – diagnose; thuiswonend met een indicatie voor zorg (vergelijkbaar met een zorgvraag op
basis van een ZZP VV03 of hoger)

Mensen met psychische
aandoeningen

Het gaat om de volgende groepen mensen:
1. Lichte problematiek. Zij wonen zelfstandig met ambulante behandeling. Vooral stemmings-, persoonlijkheids- of
dwangstoornissen met lichte beperkingen.
2. Lichte meervoudige langdurige problematiek. Mensen met een indicatie beschermd wonen die echter zelfstandig wonen met
ambulante behandeling en begeleiding in het dagelijks leven. Men kan ook geclusterd of begeleid zelfstandig wonen. Dit betreft
vooral veel stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en verslaving.

Mensen met nietaangeboren hersenletsel

❶
❷
❸
❹
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Mensen met visuele
beperking
Mensen met auditieve
beperking

Het gaat om de groep mensen die een beroerte hebben gehad en deel uit maken van een zelfstandig huishouden.
Het gaat om mensen met een visuele of auditieve beperking. Daarbinnen betreft het de volgende groepen mensen (visueel):
a) Lichte problematiek, voldoende zelfredzaam: zowel blindgeborenen als mensen die later slechtziend zijn geworden maar goed
getraind zijn in het omgaan met hun visuele beperking en de mogelijke hulpmiddelen.
b) Matige problematiek: mensen die slechtziend zijn geworden en niet meer goed hebben leren omgaan met hulpmiddelen en
blindgeborenen met lichte bijkomende problematiek. Zij zijn beperkt zelfredzaam.
En auditief:
Lichte problematiek:
a) Zelfredzame slechthorenden (mensen waarbij het gehoorverlies relatief goed gecompenseerd wordt door het gebruik van een
hoortoestel; er zijn wel praktische beperkingen maar verder is men volledig zelfredzaam).
b) hoog opgeleide prelinquale doven (mensen die zich de Nederlandse taal goed eigen hebben gemaakt, zodat zij geschreven taal
goed kunnen volgen, een baan hebben en zelfstandig functioneren).
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Doelgroep

Omschrijving
Matige problematiek:
c) minder zelfredzame slechthorenden (problemen met gesproken taal in het dagelijks leven
d) middel tot laag opgeleide prelinguale doven (geen goede beheersing van Nederlandse taal)
e) doofblind op (jong)volwassen leeftijd
f) Postlinguale doven, waaronder plotsdoven

❶
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Bijlage 4.

Zorg- en ondersteuningsvragen mensen met dementie en mantelzorgers

Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•

Informatie

•
•
•
•
•

Niet-pluis fase

•

Ondersteuning

•
•
•

Zorg

/

Dagbesteding

/

Wonen

/

Wat zijn signalen van dementie?
Hoe herken ik dementie?
Waar vind ik informatie over dementie?
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over dementie?
Wie kan mij helpen bij het vaststellen van dementie?
Wat kan ik doen bij een vermoeden van dementie bij een ander?
Waar kan ik terecht bij een vermoeden van dementie bij een
ander?
Wat is het voordeel en nadeel van een diagnose dementie stellen?
Wat kunnen mijn naasten betekenen bij een vermoeden van
dementie?
Wat kan mijn huisarts betekenen bij een vermoeden van
dementie?
Wat kan een verpleegkundige betekenen bij een vermoeden van
dementie?
Hoe ga ik om met weerstand bij het vaststellen van de diagnose
dementie?

❶
❷
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❹
❺
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie

•
•
•
•
•
•

Diagnose

•

•
•

Ondersteuning

•
•
•
•
•
•

Zorg

•
•
•
•
•

❶
❷
❸
❹
❺
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Dagbesteding

•
•
•
•

Wat kan iemand met dementie de komende periode verwachten?
Wat kunnen naasten verwachten van de komende periode?
Kan iemand met dementie voor zichzelf zorgen?
Wat kan iemand met dementie nog zelf?
Wat kan iemand met dementie niet meer zelf?
Wat gaat er veranderen voor iemand met dementie of naasten?
Wat voor zorg is er voor mensen met dementie?
Wat moet iemand met dementie regelen?
Tot wanneer mag iemand met dementie autorijden?
Wat voor ondersteuning is er voor mensen met dementie?
Wat voor ondersteuning is er voor mantelzorgers van mensen
met dementie?
Wanneer kan iemand met dementie een beroep doen op een
casemanager?
Waar vind iemand met dementie een casemanager?
Waar kan een casemanager bij helpen?
Wie regelt de financiën als iemand met dementie dat zelf niet
meer kan?
Wat betekent de diagnose voor mij en anderen?
Wat kan ik doen om met mijn dementie om te gaan?
Wat kunnen mantelzorgers doen om met mensen met dementie
om te gaan?
Hoe benader je iemand met dementie?
Hoe blijf je samen met iemand met dementie beslissen?
Hoe betrek je iemand zo lang mogelijk bij eigen keuzes?
Is er een behandeling tegen dementie?
Hoe verloopt dementie?
Hoe lang kan leven mensen met dementie?
Wie mag medische besluiten nemen als ik dementie heb?
Welke zorg is er nodig voor mensen met dementie?
Wat is er voor medicatie voor mensen met dementie?
Kunnen mensen met dementie of mantelzorgers nog blijven
werken?
Kunnen mensen met dementie of mantelzorgers nog hobby’s
uitvoeren?
Kunnen mensen met dementie of mantelzorgers de dingen
blijven doen die ze leuk vinden?
Wat wil ik nog doen voordat de dementie vordert?
Wat willen mijn naasten nog doen voordat de dementie vordert?
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen

Wonen
•
•

Kan ik nog blijven wonen waar ik nu woon?
Moet ik mijn buren vertellen dat ik dementie heb?

❶
❷
❸
❹
❺
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•
•
•
•
•

Informatie

•
•
•
•
•

Thuiswonend

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning

❶
❷
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❹
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•
•
•
•
•

Tot wanneer kan iemand met dementie thuis blijven wonen?
Wat is goed voor mijn naaste met dementie?
Kan iemand met dementie alleen zijn?
Hoe worden mensen met dementie het best geholpen?
Hoe kunnen mantelzorgers communiceren met iemand met
dementie?
Wanneer kan iemand met dementie niet meer zelfstandig
koken?
Zijn er vergoedingen voor reiskosten, parkeervergunningen, OV
kaarten of passagierskaarten voor mantelzorgers?
Wat is een mantelzorgwaardering?
Wat zijn mantelzorgvergoedingen?
Wanneer heeft een mantelzorger recht op een
mantelzorgvergoeding?
Waar kan een mantelzorger aanspraak maken op een
mantelzorgvergoeding?
Krijgen mantelzorgers verlof om mantelzorg te leveren?
Voor wie kunnen mantelzorgers mantelzorgverlof krijgen?
Wat voor soort verlofregelingen zijn er voor mantelzorgers?
Daalt het salaris van mantelzorgers?
Wie kan helpen bij het organiseren van mantelzorg?
Kunnen mensen met dementie of mantelzorgers tijdelijk ergens
anders slapen?
Wat is een cliëntondersteuner?
Hoe kunnen mantelzorgers omgaan met hulpweigering van
iemand met dementie?
Hoe kunnen mantelzorgers omgaan met gedragsverandering
van iemand met dementie?
Met wie kunnen mensen met dementie en mantelzorgers
praten over ervaringen met dementie?
Hoe voorkomen mantelzorgers overbelasting?
Hoe geven mantelzorgers bij werkgevers aan dat zij
mantelzorger zijn?
Wat kunnen mantelzorgers doen als de werkgever zich niet
tegemoet kan komen?
Hoe kunnen mensen met dementie en mantelzorgers omgaan
met taal- en spraakproblemen?
Hoe kunnen mensen met dementie en mantelzorgers omgaan
met het vergeten?
Hoe kunnen mensen met dementie en mantelzorgers geduld
opbrengen voor de situatie?
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zorg

•
•
•
•

Thuiswonend

•
•

•
•
•

Dagbesteding

❶
❷
❸
❹
❺
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•
•
•
•
•
•

Hoe zorgen mantelzorgers voor een veilige fysieke omgeving?
Hoe zorgen mantelzorgers voor een veilige emotionele
omgeving?
Hoe zorgen mantelzorgers voor een veilige online omgeving?
Hoe zorgen mantelzorgers voor een prettige fysieke omgeving?
Hoe zorgen mantelzorgers voor een prettige emotionele
omgeving?
Hoe zorgen mantelzorgers voor veilig medicijngebruik?
Hoe zorgen mantelzorgers voor hygiëne bij iemand met
dementie?
Hoe zorgen mantelzorgers ervoor dat iemand met dementie
gezond eet?
Waar herken je slikproblemen aan?
Hoe gaan mantelzorgers om met het alcoholgebruik van
mensen met dementie?
Wie kan helpen bij het kopen en bereiden van maaltijden?
Wie kan helpen met het huishouden?
Wie kan helpen bij de dagelijkse begeleiding?
Wat zijn de mogelijkheden voor thuiszorg?
Hoe kan iemand met dementie zich zo lang mogelijk
zelfstandig wassen?
Hoe kan iemand met dementie zo lang mogelijk zelfstandig
taken uitvoeren?
Hoe kan iemand met dementie zich zo lang mogelijk
zelfstandig om- en aankleden?
Hoe houden mantelzorgers een balans in het zorgen voor
iemand met dementie en het privéleven?
Hoe houden mantelzorgers een balans in het zorgen voor
iemand met dementie en werk?
Wat voor daginvulling heeft iemand met dementie?
Wanneer kan iemand met dementie gebruik maken van
dagbesteding?
Wat voor soorten dagbesteding zijn er voor mensen met
dementie?
Hoe komt iemand met dementie bij de dagbesteding?
Wat zijn de mogelijkheden voor individuele begeleiding?
Wat kunnen mantelzorgers doen als iemand met dementie niet
naar de dagbesteding wil?
Wat kunnen mantelzorgers doen om iemand met dementie
voldoende beweegvrijheid te geven en het veilig te houden?
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•
•

Thuiswonend

•
•
•
•

Wonen

•
•
•
•

Wat kunnen mantelzorgers doen om iemand met dementie
voldoende te laten bewegen?
Wat kunnen mantelzorgers doen om iemand met dementie
herinneringen op te laten halen?
Wat kunnen mantelzorgers doen om iemand met dementie een
dag- en nacht ritme te laten behouden?
Kan iemand met dementie op vakantie?
Hoe lang kan iemand met dementie op vakantie?
Hoe kan iemand zo lang mogelijk thuis blijven wonen?
Wat voor woningaanpassingen zijn mogelijk?
Hoe zorgen mantelzorgers ervoor dat iemand met dementie de
weg in huis blijft vinden?
Wat is er thuis nodig om de veiligheid te garanderen?
Hoe zorgen mantelzorgers ervoor dat iemand met dementie
apparaten kunnen bedienen?
Wanneer maken mensen met dementie gebruik van een
alarmeringssysteem?
Wanneer zetten mantelzorgers vrijheidsbeperkende
maatregelen in?

❶
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie

•
•
•

Wonend in een woonvorm

•
•
•
•
•
•

•
•

Ondersteuning

•
•

❶
❷
❸
❹
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•
•
•

Zorg
•
•
•

Wat is de Wet langdurige zorg?
Hoe krijgt iemand met dementie een indicatie?
Waarom heeft iemand met dementie een indicatie nodig?
Wat is het CIZ?
Hoe lang duurt een indicatie bij het CIZ?
Wat kunnen mantelzorgers doen als zij het niet eens zijn met de
indicatiestelling?
Wat is een zorgplan?
Hoe werkt een gedwongen opname?
Wat is crisisopvang dementie?
Wat is zorgval?
Wat is een eigen bijdrage?
Wie kan helpen bij het zoeken van een geschikte woning?
Wat voor woonvormen zijn er?
Kunnen mantelzorgers meeverhuizen met iemand met
dementie?
Wat gebeurt er met de partner van iemand met dementie als die
niet mee mag verhuizen?
Moeten mantelzorgers met iemand met dementie
meeverhuizen?
Wat moet er geregeld worden voordat iemand in een woonvorm
kan gaan wonen?
Wat zijn de kosten voor het wonen in en verhuizen naar een
woonvorm?
Wanneer kan iemand terecht in een woonvorm?
Wat kunnen mantelzorgers doen als zij het niet eens ben met de
keuzes die worden gemaakt in een woonvorm?
Hoe bespreken mantelzorgers opname in een woonvorm met
andere familie en naasten?
Is er na opname in een woonvorm nog steun voor mantelzorgers?
Wat vinden mantelzorgers of iemand met dementie belangrijk?
Wat verwachten hulpverleners in een woonvorm van
mantelzorgers?
Wat verwachten mantelzorgers van hulpverleners in een
woonvorm?
Hoe kunnen mensen met dementie het beste verhuizen?
Mag iemand met dementie dezelfde huisarts houden na
verhuizen naar een woonvorm?
Wie is er verantwoordelijk voor medicatie in een woonvorm?
Hoe wordt mijn naaste bejegend?
Wanneer wordt iemand met dementie het liefst gewassen?
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•
•

Wonend in een woonvorm

•
•

Dagbesteding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wonen

•
•
•
•
•

Worden mantelzorgers betrokken bij de zorg in een woonvorm?
Is er voldoende personeel?
Hebben de zorgverleners voldoende tijd?
Wanneer mogen mantelzorgers op bezoek?
Hoe wil iemand met dementie de dag doorbrengen?
Wat kunnen mantelzorgers doen om iemand met dementie
herinneringen op te laten halen?
Hoe zag het leven van iemand met dementie hiervoor uit en op
welke manier krijgt dit vorm in de woonvorm?
Waar beleefde iemand met dementie plezier aan?
Wat voor activiteiten worden er geboden?
Hoe vaak worden activiteiten aangeboden?
Is er ruimte voor eigen regie in de woonvorm?
Is er ruimte voor keuzevrijheid in de woonvorm?
Is er ruimte voor intimiteit in de woonvorm?
Is er ruimte voor privacy in de woonvorm?
Waar letten mantelzorgers op bij het kiezen van een woonvorm?
Hoe vinden mantelzorgers een passende woonvorm?
Hoe is de sfeer in de woonvorm?
Waar wil mijn naaste met dementie wonen?
Hoe wil mijn naaste met dementie wonen?
Wil mijn naaste met dementie een kamer delen met een andere
bewoner?
Wat vindt mijn naaste met dementie lekker om te eten?

❶
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•

Informatie
•
•
•

•
•

Ondersteuning

•

Laatste levensfase

•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg

❶
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•
•
•
•
•
•

Wie neemt financiële besluiten voor iemand met dementie?
Wie kan iemand met dementie of mantelzorgers helpen bij
het vastleggen van keuzes?
Hoe legt iemand met dementie of mantelzorgers keuzes
vast?
Hoe zorg iemand met dementie of mantelzorgers ervoor dat
iedereen op de hoogte is van gemaakt keuzes?
Wil iemand met dementie een wilsverklaring, volmacht of
testament vastleggen?
Wat moet iemand met dementie doen om een wilsverklaring
of testament vast te leggen?
Kunnen mensen met dementie of mantelzorgers in gesprek
over het levenseinde?
Waar kan iemand met dementie of kunnen mantelzorgers
terecht met vragen rondom het levenseinde?
Wat wil iemand met dementie nog van mantelzorgers weten?
Wat willen mantelzorgers nog weten van iemand met
dementie?
Wat vinden mensen met dementie of mantelzorgers
belangrijk om te doen gerust afscheid te kunnen nemen?
Wat is er beschikbaar aan psychosociale hulp, geestelijke
verzorging of spirituele zorg?
Wat voor soort ondersteuning is er voor mantelzorgers?
Wie neemt voor iemand met dementie medische besluiten?
Wat willen mensen met dementie of mantelzorgers van
verzorgenden weten?
Wat willen mensen met dementie of mantelzorgers van een
arts weten?
Waar willen mensen met dementie het liefst sterven, of waar
wil de mantelzorger het liefst dat hij/zij sterft?
Wat kunnen mensen met dementie of mantelzorgers regelen
rondom reanimeren?
Wat kunnen mensen met dementie of mantelzorgers doen als
ze een behandelverbod willen?
Is euthanasie mogelijk in de laatste levensfase?
Wil iemand met dementie een schriftelijk euthanasieverzoek?
Met wie moeten mensen met dementie of mantelzorgers in
gesprek over het levenseinde?
Kan iemand met dementie nog verzorgd worden door
dezelfde zorgverleners in het levenseinde?
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Laatste levensfase

Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•

Willen mantelzorgers voor iemand met dementie palliatieve
sedatie?

•

Hoe kunnen mantelzorgers contact maken met iemand met
dementie in de laatste levensfase?

•

Wil iemand met dementie in de laatste levensfase verhuizen
naar een hospice of ziekenhuis?
Willen mantelzorgers blijven slapen?
Kunnen mantelzorgers gebruik maken van voorzieningen in
de woonvorm?
Hoe zit het met privacy in de woonvorm?
Wat kan de woonvorm voor mantelzorgers betekenen?
Hoe gaat de woonvorm om met overlijden?

Dagbesteding

Wonen

•
•
•
•
•
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Fase

Thema

Zorg- en ondersteuningsvragen
•
•
•
•
•

Informatie

•
•
•
•

Nazorg voor nabestaanden

•
•
•
•

Ondersteuning

•
•
•
•
•

Zorg

•
•

Dagbesteding

•
•

❶
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Wonen

•
•

Wat gebeurt er nadat iemand met dementie is overleden?
Moeten mantelzorgers aangifte doen van overlijden?
Wie kan mantelzorgers helpen bij het regelen van de
uitvaart?
Wat moeten mantelzorgers regelen voor een uitvaart?
Had iemand met dementie een wensenlijst voor de uitvaart?
Wie moeten er aanwezig zijn op de uitvaart?
Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van een
verklaring van overlijden?
Hoe zit het met mijn inkomsten als een partner wegvalt?
Tot wanneer kunnen mantelzorgers afstemmen met de
casemanager?
Wanneer stopt het contact met de hulpverleners die voor
iemand met dementie hebben gezorgd?
Wat moeten mantelzorgers regelen rondom de erfenis?
Waar kunnen mantelzorgers terecht voor rouwverwerking?
Met wie kunnen mantelzorgers bespreken wat zij hebben
doorgemaakt?
Waar kunnen mantelzorgers lotgenoten ontmoeten?
Op welke manier is het goed om te rouwen?
Hoe lang is rouwen normaal?
Wat kunnen mantelzorgers doen met schuldgevoelens?
Met wie kunnen mantelzorgers bespreken hoe ze het
dagelijks leven op kunnen pakken?
Kunnen mantelzorgers het zorgproces evalueren met de
woonvorm?
Is er een afrondend gesprek? (nazorggesprek)
Hoe vinden mantelzorgers een nieuwe zinvolle
tijdsinvulling?
Wat kunnen mantelzorgers doen tegen eenzaamheid?
Wat gebeurt er met de spullen van iemand van dementie in
de woonvorm?
Kunnen mantelzorgers (met minder inkomen) blijven
wonen waar ze al woonden?
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