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Let op: dit actieplan wijzigt regelmatig. De meest recente versie vindt u op
https://www.netwerk100.nl/wat-wij-doen/dementieprogramma/dementieplatform/
Heeft u vragen over het actieplan? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.
Thema

Doelstelling

Actie

1. Inspirerende
verbinding in de
regio

Partners van Netwerk 100
zijn op de hoogte van
acties dementieplatform
en participeren hierin

1. Jaarlijkse inspiratiebijeenkomst
2. Nieuwsbrief via Netwerk 100
3. Overzicht van projecten van Netwerk 100: halfjaarlijks
agenderen in Dagelijks Bestuur en Doelgroeppanel en
meenemen in gesprekken met gemeenten & verzekeraars

2. Informatievoorziening aan burgers

Burgers kunnen
laagdrempelig informatie
vinden over dementie

1. Jaarlijks gesprek met alle gemeenten
2. Gespreksronde met afzonderlijke gemeenten door
afvaardiging Netwerk 100 en Doelgroeppanel

3. Casemanagement
generalistischspecialistisch

2021
Q1-2

2021
Q3-4

x
x

x
x
x

x
x
x

x

De zorgtrajectbegeleider
(ZTB) werkt samen in
lokale netwerken

1. Scholing over interprofessioneel samenwerken via
masterclasses
2. ZTB laten aansluiten in de netwerken voor kwetsbare
ouderen

x

x

x

x

Burgers hebben toegang
tot ZTB

1. Monitoren formatie ZTB
2. Afspraken maken met zorgverzekeraar
3. Coördinatie ZTB-ers
Indien uitslag monitor 2020 kleiner is dan landelijk: extra
acties bepalen

x
x
x
x

x
x
x

Deskundigheid
zorgtrajectbegeleiders is
op niveau

1

Waar zijn de thema’s actueel?

Zorgtrajectbegeleiders zijn vast
gekoppeld in 30 netwerken kwetsbare
ouderen

Thema

4. Deskundigheidsbevordering

Doelstelling

Actie

2021
Q1-2

2021
Q3-4

Zorgtrajectbegeleiding
met specialisatie jonge
mensen met dementie is
beschikbaar

1. Drie ZTB jonge mensen met dementie worden opgeleid
2. Monitoren in managementteam (MT) ZTB

x
x

x
x

Zorgtrajectbegeleiding
voor migranten met
dementie is beschikbaar
Het digitale document
“deskundigheidsbevordering dementie” wordt
gebruikt door de
verschillende
doelgroepen
Het document
“handreiking
vroegsignalering” wordt
door de verschillende
doelgroepen gebruikt

1. Enkele ZTB worden opgeleid voor zorg aan migranten
met dementie
2. Monitoren in MT ZTB
Per gemeente vragen wie het document gaat beheren.

x

x

x
x

x
x

1. Deskundigheid en vaardigheden medewerkers door
toename complexiteit doelgroep (via masterclasses
DementieNet)
2. Het implementatieplan bijstellen en uitvoeren
3. Doelgroep verbreden naar vrijwilligers, mantelzorgers,
STIP medewerkers
4. Handreiking vroegsignalering naar de
welzijnsorganisaties sturen met ruimte voor vermelding
van een telefoonnummer en lokale organisatie waar
mensen zich tot kunnen wenden

x

x

x
x

x
x

x

x
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Waar zijn de thema’s actueel?

Thema

5. Wachtlijst ZTB

6. Crisisopname

Doelstelling

Actie

2021
Q1-2

2021
Q3-4

De professionals in de
regio zijn voldoende
deskundig om mensen
met dementie en hun
mantelzorgers te
begeleiden
Wachtlijsten monitoren
en reduceren en formatie
ZTB op orde houden

Specifieke trainingen organiseren over onderwerpen die
extra aandacht behoeven (via masterclasses)

x

x

1. Triageren (zie stroomschema ZTB voor op/afschalen)
2. Actief wachtlijstbeheer in samenwerking met
zorgbemiddeling ZZG zorggroep
3. Mensen op wachtlijst regelmatig informeren

x
x

x
x

x

x

1. Eens per halfjaar crisisopnamen bespreken in
dementieplatform
2. Verbinding maken met regionale acties die lopen
(WZW projecten)
3. Determinanten van crisis onderzoeken (crisisvoucher
project Netwerk 100 en GGD Gelderland-Zuid)
4. Nieuw beleid over spoedbedden (1 januari 2021)
monitoren

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitoren crisisopnamen
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Waar zijn de thema’s actueel?

Thema

Doelstelling

Actie

2021
Q1-2

7. Wet zorg en
dwang (Wzd)

De uitvoering van de Wzd
verloopt naar behoren

1. Inventarisatie knelpunten extramuraal in het
dementieplatform via online vragenlijst
2. Ontwikkelingen Wet zorg & dwang en uitvoering van
deze wet worden gemonitord
3. I.s.m. eerstelijns partners (NEO, specialisten
ouderengeneeskunde) organiseren van een training over
dit onderwerp (herkennen van onvrijwillige zorg)

x

8. Jonge mensen met
een dementie

9. Migranten met
een dementie

x

x
x

Implementatie van een
zorgprogramma voor
jonge mensen met
dementie voor
zorgprofessionals

1. Aandacht in jaarlijkse platformbijeenkomst van
Netwerk 100 en hier nagaan welke acties nodig zijn voor
implementatie
2. Implementatieplan bijstellen en uitvoeren

Het zorgprogramma
jonge mensen met
dementie wordt gebruikt
door de verschillende
doelgroepen

Training geven aan betrokken professionals m.n. Arboartsen

x

De deskundigheid bij
professionals die werken
met migranten met
dementie is op peil

1. Een studiemiddag organiseren over oudere migranten
met dementie
2. Project in Nijmegen Dukenburg
3. Monitoren van initiatieven
4. Werkgroepbijeenkomst (2x per jaar)
5. Informatiebijeenkomst voor doelgroep in eigen taal

x
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2021
Q3-4

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

Waar zijn de thema’s actueel?

Thema

Doelstelling

Actie

2021
Q1-2

10. Indicatoren
dementie
verzamelen

Netwerk 100 werkt mee
aan:
1. Mantelzorgmonitor
van Alzheimer NL

1. Bespreken van uitkomst monitor 2020 en bepalen van
benodigde acties

x

2. DementieNet
indicatoren voor kwaliteit
van zorg, welzijn en
samenwerking

1. Loopt via DementieNet onderzoek
2. Terugkoppeling direct naar de lokale netwerken
3. Terugkoppeling indicatoren in Netwerk 100 en bepalen
acties

x
x
x

Het zorgpad is
geïmplementeerd in de
lokale netwerken

1. Zorgpad presenteren in themabijeenkomst
dementieplatform; hier nagaan wat nodig is voor
implementatie
2.Implementaieplan bijstellen en uitvoeren

11.
Zorgstandaard/zorgprogramma/zorgpad
dementie

Huisartsen en andere
disciplines zijn deskundig
op het gebied van
diagnostiek conform
zorgpad dementie

Er is een trainingsaanbod over de eerstelijns diagnostiek
beschikbaar via NEO
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2021
Q3-4

x
x
x

x

x
x

x

Waar zijn de thema’s actueel?

Thema

Doelstelling

Actie

2021
Q1-2

2021
Q3-4

Waar zijn de thema’s actueel?

12. Diagnostiek

Diagnostiek wordt
volgens NHG standaard
waar mogelijk uitgevoerd
door huisarts. Er zijn
voor consultatie
voldoende SO’s
beschikbaar voor de
lokale netwerken
(zorgprogramma
Kwetsbare Ouderen van
NEO)
Professionals in de regio
Nijmegen voeren advance
care planning gesprekken
bij mensen met dementie

1. Monitoren in het regionaal overleg specialisten
ouderengeneeskunde Nijmegen en omgeving
2. Ontwikkeling model inzet SO in huisartsenpraktijken
(WZW project EPOS van UKON)

x

x

Diagnostiek: Nijmegen Oud West,
Molenhoek

x

x

1.Jaarlijks een masterclass organiseren over palliatieve
zorg bij dementie i.s.m. NPZZG (doelgroep: huisarts,
wijkverpleging). Binnen deze training is er aandacht voor
bewindvoering/mentorschap bij alleenstaande ouderen
met dementie
2. In minimaal 6 netwerken worden professionals getraind
in advance care planning (VEZN project NEO)
3. Inventarisatie van de vragen en wensen m.b.t. advance
care planning bij zowel professionals als cliënten en
mantelzorgers (onderdeel VEZN project, zie 2)
1. Twee indicatoren welzijn zijn opgenomen in
DementieNet set en worden jaarlijks gemeten in de
DementieNet/NEO-netwerken
2.Jaarlijkse terugkoppeling in dementieplatform en op
basis van de uitkomsten verbeterpunten formuleren
3. In jaarlijkse ronde langs directeuren van
welzijnsorganisaties bespreken activiteiten en knelpunten.

x

x

x

x

x

x

x

x

13. Advance care
planning

14. Integratie welzijn
en zorg

Voldoende aandacht voor
welzijn in de lokale
netwerken

6

x
x

ACP: Nijmegen Oud-West, Nijmegen GC
Heyendaal, Beuningen (praktijk Kroese
en de Maat)

Thema

Doelstelling

Actie

2021
Q1-2

2021
Q3-4

Waar zijn de thema’s actueel?

15. Infrastructuur: op
locatie/in de wijk

Dementievriendelijkheid
stimuleren en bevorderen

Uitwisseling organiseren om ervaringen te delen, hier
worden de welzijnspartijen bij betrokken

x

x

Dementievriendelijk: dorp Berg en Dal,
Nijmegen Oost, Nijmegen Hazenkamp,
Wijchen Alverna, Beuningen

16. Respijtzorg

Respijtzorg is in
voldoende mate
aanwezig in de regio

1. Monitoren knelpunten n.a.v. de resultaten van de
monitor 2020 + online vragenlijst najaar 2021, hier worden
de welzijnspartijen bij betrokken
2. Nieuwe initiatieven stimuleren en promoten

17. Domotica

Activiteiten in het kader
van domotica in de regio
zijn beter afgestemd. Er is
een duidelijk overzicht
beschikbaar van de
mogelijkheden

1. Uitvoering project ZonMw over leefstijlmonitoring i.s.m.
ZZG zorggroep en HAN
2. Informatie opvragen bij gemeenten over Health Hub
project
3. Aankaarten bij gemeenten: problemen rondom
financiering
4. Sterker sociaal werk zet extra Tessa’s in voor de COVID
periode
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x

x

x

x

x
x
x

x

Is momenteel actueel door afspraken
over financiering van monitoring op
afstand.

