
Ouderen kunnen betekenisvol mee 
blijven doen in de 
(seniorvriendelijke) samenleving.

• Er is in de samenleving meer kennis van dementie, en 
daardoor meer begrip voor mensen met dementie. 

• Informatie en ondersteuning is erop gericht dat mensen 
met dementie hun leven zoveel mogelijk kunnen 
voortzetten.

• Er zijn voldoende ontmoetingsmogelijkheden en 
manieren om actief te blijven voor mensen met 
dementie.
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Er is passende ondersteuning 
beschikbaar: de juiste zorg op het 
juiste moment op de juiste plaats.

• Mensen met cognitieve problemen zijn vroeg in beeld. 
• De diagnose dementie wordt tijdig gesteld.
• Mensen met dementie en hun naasten ontvangen tijdig 

voldoende informatie en ondersteuning.
• Er is casemanagement beschikbaar.
• Deskundige vrijwilligers zijn beschikbaar.
• Er is een goede aansluiting tussen de diverse vormen van 

ondersteuning en zorg, thuis en intramuraal.
• Er is multidisciplinaire samenwerking.
• Er wordt meer gebruik gemaakt van zorgtechnologie ter 

bevordering van zelfstandigheid en regie.
• Er is aandacht voor vragen rond het levenseinde.
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Professionals, mantelzorgers en 
vrijwilligers hebben voldoende 
kennis van dementie en de gevolgen.

• Professionals beschikken over voldoende kennis om 
signalen van dementie te herkennen en hier op proactieve 
wijze een vervolg aan te geven.

• Er is een breed cursusaanbod rond casemanagement, 
palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning etc.

• Vrijwilligers en mantelzorgers ontvangen informatie over 
dementie en de gevolgen, ondermeer in de vorm van 
cursussen en wegwijzers.
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De partners in het Netwerk 
Dementie werken doelgericht en 
efficiënt samen.

• Mensen met dementie en hun naasten hebben minder 
last van de versnippering in de zorg.

• De samenwerking tussen ketenpartners wordt 
geoptimaliseerd om te komen tot verbetering kwaliteit, 
innovatie en kostenbeheersing. 

• Kennis over projecten en nieuwe ontwikkelingen wordt 
gedeeld, initiatieven vroegtijdig met elkaar verbonden.
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Tijdige en deskundige 
ondersteuning op maat voor 

mensen met dementie.
De partners in het Netwerk Dementie 
Oost Achterhoek dragen eraan bij dat 

mensen met dementie zo veel 
mogelijk eigen regie en kwaliteit van 

leven behouden. De organisaties 
werken hieraan vanuit het principe van 

“positieve gezondheid”.
De organisaties zetten zich in voor 

integrale en aansluitende zorg. 
Daarvoor is samenwerking in een 

netwerk noodzakelijk.

Het aantal mensen met dementie 
dat thuis woont neemt toe, in het 
bijzonder het aantal 
alleenstaanden. Het sociale 
netwerk neemt af. Hierdoor 
ontstaan knelpunten in de kwaliteit 
van leven, kwaliteit van 
ondersteuning en betaalbaarheid. 
Mensen met dementie en hun 
naasten gaan vaak zelf niet actief 
op zoek gaan naar informatie en 
ondersteuning. Dat maakt een 
anticiperende rol van de 
samenleving des te belangrijker. 
Zowel inwoners als professionals 
kunnen hieraan bijdragen. Daar is 
veel bewustwording, kennis en 
zorg op maat voor nodig.

Prognose TNO 2020 2025 2030 2040

Aalten 570 660 760 950

Berkelland 990 1200 1400 1700

Oost Gelre 560 640 760 1000

Winterswijk 640 720 810 990

• Alzheimerafd. Oost Gelderland
• Buurtzorg 
• Careaz 
• Gemeenten Oost Achterhoek
• GGNet
• Livio
• Menzis
• Privazorg
• Sensire
• SKB Winterswijk
• SZMK
• VIT hulp bij mantelzorg
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Partners van 
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