Zorgstandaard Dementie

Aanleiding
De Zorgstandaard Dementie is in de periode 2018-mei 2019 herzien. Dementiezorg voor Elkaar coördineert
de herziening, waar veel partijen bij betrokken zijn.
In de afgelopen vijf jaar is nieuwe wetenschappelijke en praktijkkennis ontwikkeld over hoe zorg en
ondersteuning voor mensen met dementie zo goed mogelijk georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn
richtlijnen geactualiseerd en zijn er allerlei ontwikkelingen, onder meer op het gebied van
casemanagement, mantelzorgondersteuning, ketensamenwerking en het zorgstelsel, die geleid hebben tot
een aanscherping en aanvulling van de set van 25 concrete aanbevelingen.

De herziene Zorgstandaard Dementie is nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar
de dementiezorg in Nederland voor staat, zoals:
• het toenemend aantal mensen met dementie
• langer thuiswonende cliënten
• stijging van de zorgkosten

Het tijdpad
In mei 2019 wordt de herziene Zorgstandaard ter autorisatie voorgelegd aan de betrokken partijen die
deel hebben genomen aan de werkgroep ‘herziening zorgstandaard dementie’ met het verzoek of zij
kunnen instemmen met de standaard en of zij die willen ondertekenen. Naar verwachting wordt op 1 juli
de herziene zorgstandaard aangeboden aan het Zorginstituut Nederland, dat hem officieel zal vaststellen.
Na vaststelling wordt de herziene zorgstandaard opgenomen in het Kwaliteitsregister. De verwachting is
dat de aanbevelingen vanaf het derde kwartaal van 2019 kunnen worden geïmplementeerd.

Wat zoeken wij?
Implementatie: in het najaar gaan we met 3 regio’s aan de slag om de aanbevelingen uit de nieuwe
zorgstandaard daadwerkelijk in te voeren. We maken eerst een ‘foto’ van de situatie, bespreken dan met
het netwerk wat de prioriteiten in de aanbevelingen zijn en brengen met betrokkenen deze aanbevelingen
vervolgens in praktijk. De duur van dit traject schatten wij in op 3 maanden met een doorlooptijd van 1
jaar.

Voorwaarden voor netwerken
Wij zoeken regio’s met een dementienetwerk, of een ander netwerk waar de dementiezorg is
ondergebracht. Voorwaarde is dat er een netwerkcoördinator of ketenregisseur is, dat het netwerk een
meerjarenplan heeft en er bestuurlijke commitment is om deel te nemen aan de implementatie.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie kun je verkrijgen bij Rinske Boomstra, e-mail r.boomstra@vilans.nl. Wil je met jouw
netwerk meedoen? Stuur haar dan uiterlijk 15 mei een mail, waarin je aangeeft dat je mee wilt doen aan
de implementatie.

