Experiment
Schotten wegnemen in de dementiezorg

In de zorg aan mensen met dementie ondervinden we hinder van schotten tussen
de drie domeinen van zorg en ondersteuning (WMO, ZVW en WLZ). We gaan
experimenteren met een aanpak waarmee we de (ervaren) schotten wegnemen. In
twee tot drie regio’s gaan we hiermee aan de slag.
We streven naar de volgende doelen:
• Mensen met dementie en hun naasten
lopen niet meer vast in botsende logica’s,
werkprocessen en belangen van
verschillende wetten, regels en routines
•

Zorgprofessionals hebben geen last meer
van onduidelijkheid en discussies over
welke zorg en ondersteuning door wie
betaald wordt en ervaren weer dat zij
optimale zorg bieden

•

Coördinatoren van (dementie)netwerken
lopen niet meer continu aan tegen
financiële schotten bij het organiseren van
goede zorg rondom een persoon met
dementie

Vind jij dit ook belangrijk en wil je
meedoen aan ons experiment en
écht het verschil gaan maken?
Meld je dan aan!

Hoe gaan we het doen?
Aan de hand van de ervaren knelpunten in de alledaagse praktijk gaan we aan de slag. We zullen
samen met betrokkenen in de regio uitzoeken hoe de knelpunten ontstaan. Daarbij betrekken we
zowel cliënt(vertegenwoordigers) als professionals en zorgaanbieders als de financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten). Vervolgens betrekken we stakeholders om
gezamenlijk de knelpunten op te lossen. Dat doen we door lerend te verbeteren. We reflecteren
steeds op de afgesproken veranderingen en verbeteringen en of ze opleveren wat we beoogd
hadden. En we stellen bij waar nodig, zodat we echt aansluiten bij wat nodig is.
We volgen de experimenten ten minste één jaar. In de regio’s waar we aan de slag gaan,
ondersteunt een adviseur van Dementiezorg voor Elkaar. De projectleiding van het regionale
experiment dient in handen te liggen van een door de regio afgevaardigde projectleider. Daarnaast
vormen we een landelijk team met vertegenwoordigers van de betrokken partijen,
Dementienetwerk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Dementiezorg voor Elkaar en andere
belangrijke stakeholders die de experimenten volgen en aan wie de regio’s vraagstukken voor
kunnen leggen als ze er in hun regio niet uitkomen.
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Wie kan meedoen?
Voor het project zoeken we regio’s met een dementienetwerk, of een ander netwerk waar de
dementiezorg is ondergebracht, waar men inderdaad last ondervindt van de schotten in de zorg.
Voorwaarde voor deelname van een netwerk is dat er een netwerkcoördinator of ketenregisseur
is, dat het netwerk een meerjarenplan heeft en er bestuurlijke commitment is voor het experiment
in de regio. Daarbij is het ook van belang dat de netwerkcoördinator inschat dat de financiers –
uiteindelijk – mee willen doen. We willen in elke regio om te beginnen in één gemeente aan de
slag.
Waar gaan we uiteindelijk aan de slag?
Bij de selectie van de netwerken waar we uiteindelijk echt aan de slag gaan kijken we daarnaast
of de genoemde knelpunten, bekende knelpunten zijn die ook op andere plekken ervaren worden.
Dit inventariseren we tijdens de landelijke bijeenkomst op 16 april 2019. Dit omdat we ernaar
streven dat de lessen die we leren in het experiment, breder toepasbaar zijn. Ook letten we op een
aantal kenmerken omdat we willen streven naar verschillende settings als het gaat om type
netwerk, gebied en preferente zorgverzekeraar.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Je kunt je aanmelden tot 30 april 2019 door een e-mail te sturen aan Kiyomid van der Veer, te
bereiken op info@dementiezorgvoorelkaar.nl. Je ontvangt vervolgens een korte vragenlijst met
vragen die betrekking hebben op de ervaren last, een mogelijke oplossingsrichting en de
voorwaarden voor deelname.
In de maand mei gaan we in gesprek met de netwerkcoördinatoren en (vertegenwoordigers) van
de besturen of stuurgroepen van de netwerken van de regio’s die in de selectie boven komen
drijven. Afhankelijk van hoe snel dit tot een definitieve selectie leidt, starten we met een
knelpuntenanalyse en het daadwerkelijke experiment nog voor of net na de zomer.

Het experiment wordt uitgevoerd binnen het programma Dementiezorg voor elkaar,
in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en Dementie Netwerk Nederland.

