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Dementie: eerste verkenning

In dit eerste hoofdstuk verkennen we globaal de problematiek waarbij we aandacht
schenken aan de verwachte toename van het aantal cliënten in de gemeente en de
daarmee samenhangende vraagstukken met betrekking tot de zorg- en dienstverlening.

1.1

Toekomstverwachtingen rond dementie en dementiezorg

De Brabantse Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie beschrijft in haar actieprogramma1 een aantal actuele ontwikkelingen rond dementie:
De populatie
De verwachting is dat er een sterke groei zal optreden van het aantal mensen met dementie. Daarbij is een aantal tendensen te onderscheiden:

De gemiddelde leeftijd zal toenemen en er zal een toename van de groep
80- en 90-plussers met dementie zijn.

Sterke toename van de groep alleenstaanden met dementie.

Toename van het aantal allochtonen met dementie.

Twee tot drie maal zoveel oudere vrouwen met dementie dan mannen.

Toename van andere gezondheidsproblemen naast de ziekteverschijnselen van dementie.
Personeelstekort
De zorgvraag groeit en wordt complexer. Dit gecombineerd met een ontgroening van de
bevolking leidt tot een verwacht personeelstekort in de zorg.
Tekort aan informele zorg
De verwachting is dat het aantal (beschikbare) mantelzorgers zal afnemen onder andere
door de toename van geografische spreiding van gezinsleden, kinderloosheid, de toename van het aantal alleenstaanden en de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. De
vraag om vrijwilligers zal toenemen; tegelijkertijd zien we een vergrijzing bij het vrijwilligersbestand optreden.
Toename van de kosten van AWBZ-uitgaven
Door de toename van het aantal mensen met dementie zal het tekort aan intramurale
plaatsen voor mensen met dementie toenemen na 2015 en daarmee de AWBZ-kosten2.
Het stimuleren van zo lang mogelijk in de eigen omgeving, de eigen (ook aan verandering onderhevige) kern te blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven heeft een
grote preventieve werking en kan een bijdrage leveren aan verlagen van de AWBZ kosten.
Gemeenten krijgen grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers
Het wordt steeds duidelijker dat welzijn en maatschappelijke ondersteuning van
grote betekenis zijn voor de kwaliteit van leven en dat steeds meer functies onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Dit betekent dat gemeenten grotere
invloed hebben op het versterken van samenwerking en afstemming tussen wonen, welzijn en zorg. Tevens kan de gemeente bijdragen aan het doorbreken van financieringsschotten en aan de onderlinge samenwerking (gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraars). Bij gemeenten zien we tegelijkertijd ook de ontwikkeling zich in de toekomst niet

1

H. Stoop, A. van der Schoot, Brabants Actieprogramma Dementie 2011-2015,Programmaraad
Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, april 2011.
2
Momenteel wordt slechts 2% van de totale zorgkosten besteedt aan thuiszorg; de overige 98% van de kosten
worden gemaakt door verpleeg- en verzorgingshuizen. 70% van de ouderen met dementie woont thuis.
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specifiek te richten op dementie, maar breder, meer integraal te kijken naar kwetsbare
inwoners.
Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van burgers
Een kenmerkende ontwikkeling in de samenleving is een steeds breder appèl op de zelfredzaamheid van de burger. Deze tendens is zeker herkenbaar in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en in de opvattingen over Welzijn Nieuwe Stijl.
Daarnaast is er sprake van een toenemende mondigheid bij zorgvragers en een grotere
diversiteit in leefstijlen met als gevolg: andere zorgvragen en andere oplossingsmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld het toepassen van moderne hulpmiddelen als domotica.
Er is veel onderzoek gedaan naar de specifieke behoeften van mensen met dementie en
hun naasten. Antwoorden op deze behoeften, in de vorm van voorzieningen, producten
en diensten, stellen hen in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren, in de eigen omgeving en geven mensen het gevoel, ondanks alles, kwaliteit van
leven te behouden.
Het bieden van deze voorzieningen valt deels onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo). Andere diensten worden gefinancierd vanuit de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de Wet Werk en Inkomen en of privaat, omdat posten aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.

Dorpsplein Vlierden
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1.2

Situatie in de gemeente Deurne3

Ook Asten ontkomt niet aan een groei van het aantal mensen met dementie. De prognoses zijn als volgt:
Populatie
totale groep
40 t/m 64 jarigen
65-plussers

Index ten opzichte van 2008

2010

2015

2020

2030

2040

382

465

534

681

832

48

50

50

44

36

334

415

484

637

795

2010
110

2015
134

2020
153

2030
169

2040
239

Bij deze aantallen dient 25% extra opgeteld te worden om een schatting te krijgen van
de totale groep mensen met dementie, inclusief die mensen bij wie de diagnose nog niet
definitief is vastgesteld en de mensen met lichte dementie.

1.3

De opdracht

Het portefeuillehouders overleg van de gemeenten Deurne, Asten en Someren heeft op
2 december 2010 besloten tot uitvoering van de schets ‘Is het dementieaanbod in uw
gemeente/regio toekomstproof?’
De opdracht tot uitvoering van deze schets is verstrekt aan het Regionale Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) Samen voor dementie Deurne Asten Someren.
De schets past binnen kerntaak 5 van het Projectplan DO-DAS van februari 2009, namelijk ‘het signaleren van knelpunten in zorg op het gebied van omgaan met dementie en
opstellen van beleidsadviezen’.

1.4

De methodiek

In ZOEK: Zicht Op Elke Kern wordt de schets ‘Is het dementieaanbod in uw gemeente en
in uw regio toekomstproof’4 van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie als
methodiek ingezet om zicht te krijgen op de huidige en gewenste situatie in de gemeente.
De schets is opgebouwd vanuit de behoeften van mensen met dementie en hun naasten
en laat de verbinding zien met antwoorden op de verschillende behoeften, het gewenste
aanbiedingsniveau (thuis/wijk/kleine gemeente/grote gemeente/regio) en bijbehorende
wettelijke kaders en financieringsstromen.
De schets met bijbehorende onderleggers kan als een toets worden gebruikt om zo inzichtelijk te maken of:

Er hiaten of overlappingen zijn in het aanbodpakket in de gemeente en in de kernen, uitgaande van de behoeftecategorieën.

Er voldoende diversiteit in het aanbod per behoeftecategorie geboden wordt.

Het aanbod op de door de doelgroep gewenste niveaus worden aangeboden.

3

H. Stoop, Factsheet Gemeente Deurne: dementie ook uw zorg, Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, 2009.
4
De schets ‘Is het dementieaanbod in uw gemeente en in uw regio toekomstproof?’ is ontwikkeld door
Hilde Stoop in opdracht van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie.
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4
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ZOEK in de gemeente Deurne

Met ZOEK gemeente Deurne zijn we op zoek gegaan naar het Deurnese antwoord op de
behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Om aan de behoeften te voldoen
is vanzelfsprekend een bepaald aanbod nodig. Wellicht dat het huidige aanbod al voor
een deel tegemoetkomt aan de vraag. Het is ook denkbaar dat nieuwe of aanvullende
vormen van zorg- en dienstverlening nodig zijn. Hoe dit aanbod eruit ziet, kan namelijk
overal verschillend zijn.

De Schets ‘Is het dementieaanbod in uw gemeente en in uw regio toekomstproof’ onderscheidt een
dertiental behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie.
Dat zijn de volgende categorieën:
1.
Informatie en voorlichting
2.
Participatie
3.
Specifieke preventie
4.
Wonen
5.
Financiële/administratieve hulpverlening
6.
Het verkrijgen van voorzieningen op maat
7.
Mobiliteit
8.
Service
9.
Voeding
10.
Screening, diagnostiek en behandeling
11.
Steun en hulp van mantelzorg
12.
Zorg en thuis wonen
13.
Tijdelijk onzelfstandig wonen
Elke categorie kent een aantal subcategorieën.
Een aantal van deze behoeften geldt gedurende alle fases van de dementie (fase vóór de diagnose,
de diagnosefase en de manifeste fase: thuis of na opname); andere behoeften kunnen ook alleen
voor een bepaalde fase gelden. Afhankelijk van de fase kan de inhoud van de behoefte natuurlijk
verschillen. Zo is er bijvoorbeeld in alle fases behoefte aan informatie en voorlichting, maar zal de
inhoud van de voorlichting erin de fase voor de diagnose anders uitzien dan in de manifeste fase.
Bron: Schets is het dementieaanbod in uw gemeente en in uw regio toekomstproof?’ van de
Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, november 2009, H. Stoop.

In de voorbereiding op de uitvoering van ZOEK is de schaalindeling in de originele schets
van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie ‘gewenst aanbiedingsniveau van
antwoorden op behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers’ vertaald naar de
schaal voor de gemeente Deurne (bijlage 1). Hierbij zijn de aanbiedingsniveaus in de
originele schets als volgt vertaald:
Schaalindeling
2.000 – 5.000 inwoners
5.000 – 10.000 inwoners
5.000 – 10.000 inwoners
5.000 – 10.000 inwoners
5.000 – 10.000 inwoners
5.000 – 10.000 inwoners
10.000 – 50.000 inwoners
50.000 – 200.000 inwoners
200.000 – 500.000 inwoners
¾
500.00 inwoners

Origineel
Thuis
Buurt
Wijk/kleine gemeente
Wijk/kleine gemeente
Wijk/kleine gemeente
Wijk/kleine gemeente
Wijk/kleine gemeente
Stadsdeel/middelgrote gemeente
Grote gemeente/subregio
Regio
Landelijk

ZOEK Deurne
Thuis
Buurt
Deurne
Helenaveen
Liessel
Neerkant
Vlierden
Gemeente Deurne
Regio Helmond
Vervallen
Landelijk

5

Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van bestaande antwoorden in deze regio op de
13 behoeftecategorieën en hun uitsplitsingen aan de hand van de ‘behoeftenkaart dementie’ (bijlage 2). Deze inventarisatie is voorgelegd aan en besproken met twee leden
van het Steunpunt dementie van Quartz, transmuraal centrum voor de regio Helmond.
Hierna zijn organisaties aangeschreven en heeft Ivonne Berkers, projectcoördinator van
ZOEK, keukentafelgesprekken gevoerd met deelnemers aan het onderzoek vanuit alle
kernen, die zich soms spontaan meldden toen het nieuws van ZOEK Asten en ZOEK Someren zich via mond tot mond reclame had verspreid door de regio.
Van deze gesprekken wordt in hoofdstuk 3, per behoeftecategorie, verslag gedaan. Aangevuld met aanbevelingen per behoeftecategorie vormt hoofdstuk 3 als het ware het
kloppend hart van de rapportage ZOEK Deurne.
In hoofdstuk 4 is het resultaat van deze besprekingen verwerkt in het schema
‘waardering geboden antwoorden behoeften van mensen met dementie en hun naasten’.
In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste aanbevelingen samengevat.
Als bijlagen zijn opgenomen: het schema behorend bij de originele schets ‘Is het
dementieaanbod in uw gemeenten en in uw regio toekomstproof? gewenste situatie’
(bijlage 1), evenals de ‘Behoeftenkaart dementie’ met algemene voorbeelden van
antwoorden (bijlage 2) en tot slot het schema ‘Wiens verantwoordelijkheid kan dit zijn?’
(bijlage 3).
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ZOEK: Onderzoeksresultaten

Deelnemers hebben aan de hand van de inventarisatie van bestaande antwoorden de
kwaliteit en de kwantiteit van de antwoorden per behoeftecategorie beoordeeld. De
resultaten van deze bespreking worden gedetailleerd in paragraaf 3.1 tot en met 3.13
beschreven, waarbij elke categorie wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen.
Wie alleen geinteresseerd is in een overview van de resultaten, kan direct naar hoofdstuk
4 gaan. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten verwerkt in een overzichtelijk schema.

3.1

Informatie en voorlichting

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Informatie en voorlichting

Meldpunt

Antwoorden
Huisarts
Wmo loket
Informatie- en adviespunten
Ouderenadviseurs en seniorenvoorlichters (SWD,
KBO)
Steunpunt Mantelzorg (SWD)
Zorgcentrales en casemanagers dementie (Zorgboog,
Savant)
Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant
Alzheimer Café
Geheugen-, thuiszorgwinkels
Alzheimertelefoon
Diverse websites (onder andere Alzheimer Nederland,
Hersenstichting, Vilans, Moderne dementiezorg, Anders zorgen, Herken dementie, GRIP)
Steunpunt Huiselijk Geweld regio Peelland
Steunpunt regio Eindhoven
Meldpunt ouderenmishandeling (landelijk)

Nieuwsgierigheid en leergierigheid als naast betrokkene helpen om toegang te vinden tot
informatie. Heel veel voorzieningen zijn bekend, maar mensen maken er zelf weinig gebruik van. Positief werken vooral de goede ervaringen van anderen, de reclame die men
hierdoor maakt, de mond tot mond reclame. Grotere media, zoals spotjes op tv, reclame
in de krant, spelen wel een rol voor de bekendheid, maar trekken mensen niet over de
streep om er gebruik van te maken. Voor dat laatste zijn de positieve ervaringen van
anderen nodig. Aangezien er zoveel informatie beschikbaar is, behoeft het vinden van de
passende informatie voor iemand voor dat moment soms enige structurering.
Aparte informatie- en adviespunten hebben weinig kansen van slagen, ‘ontmoeting’ als
eerste ingang werkt wel.
Er is veel bereidheid en behoefte bij mensen om te investeren in de eigen kern. Elke kern
wil een eigen kernondersteuner en mensen zijn bereid daar heel veel zelf in te investeren. Op veel plaatsen bestaat al een kernondersteuner op basis van vrijwillige inzet. Er is
hoop op financiële ondersteuning waardoor een professionele functie zou kunnen ontstaan. De vrijwillige ‘kernondersteuners’ hebben over het algemeen een achtergrond in
de zorg, waardoor ze op de hoogte zijn van voorzieningen en ontwikkelingen.
Mensen zijn bekend met het Wmo loket, een enkeling die het niet kent, behoort niet tot
de doelgroep. Kennelijk komen mensen, als ze de zorg eenmaal nodig hebben, vanzelf
met het loket in aanraking. Reacties op het functioneren van het Wmo loket lopen uiteen
van: ‘ze hebben me zelfs verder geholpen dan mijn vraag was, correct’, tot ‘het duurt
veel te lang, ze zijn niet klantgericht’. De meeste mensen zitten qua ervaring in het middengebied en zijn positief, voelen zich geholpen. Uit de gesprekken bleek dat men voor
ondersteuning en brede informatie in de brede maatschappelijke zin niet gewend is om
aan het Wmo loket te denken. Voor concrete hulpmiddelen ligt dat anders en heeft de
gemeente het imago ‘daar moet je naar toe als je wat nodig hebt’. De suggestie wordt
gedaan om te werken aan meer privacy bij het gesprek aan de balie.
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De casemanager dementie is grotendeels onbekend. Deze functie wordt bekend op het
moment dat je zorg krijgt van een grote zorgorganisatie. Als mensen er gebruik van maken, zijn ze tevreden en dan zijn ze m.n. tevreden over het onderdeel regelen van informatie, hulp bij voorzieningen, aanspreekpunt. Ze zien de rol van de casemanager als
iemand die voorbereidend werk doet en in het proces faciliterend aanwezig is: de casemanager houdt mee in de gaten, is procesbegeleidend, en adviseert of iemand baat heeft
bij dagbehandeling etc.
Over het gebruik van internet en websites zegt men óf ‘ik ken het allemaal’ óf ‘ik ken het
niet’. Dit hangt samen met ‘hoe ben ik zelf betrokken bij de problematiek’, dus van ‘suf
lezen op internet’ tot ‘ik heb geen internet’. In eerste instantie lezen mensen in kranten
en tijdschriften en vervolgens nemen ze internet ter hand voor verdere informatie.
50% van de ondervraagden kent de Alzheimer telefoon, maar niemand maakt er gebruik
van. De redenen die hiervoor worden opgegeven zijn: ‘is ver weg’, ‘lijkt veilig, maar ik
heb het er liever met de buurvrouw over’. Eén mevrouw zei: ‘dat is goed bedoeld, maar
omdat het ver van me afstaat weet ik niet hoe professioneel of vrijwillig het is, en dat
houdt me tegen om er gebruik van te maken’.
Ouderenadviseurs en seniorenvoorlichters van SWD en KBO zijn grotendeels bekend bij
de ondervaagden en mensen hebben positieve ervaringen, zoals persoonlijke contact, en
de goede adequate hulp die ze krijgen.
De Eerste Hulp Bij Dementie Informatiekoffer kent niemand.
Steunpunt mantelzorg is bekend via de lokale media, mensen maken er gebruik van. En
mensen geven aan dat ze merken dat er minder tijd en middelen beschikbaar zijn. Dat
vinden ze jammer, want ze vinden het een goede dienst waar ze elke keer goed geholpen
worden.
Huisbezoeken voor 80-plussers zijn standaard bij de KBO en spelen voldoende in op een
behoefte. Ook is het voor ouderen mogelijk om een seniorenvoorlichter op bezoek te
krijgen. Ook hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt (exacte cijfers daarover op te
vragen bij SWD).

Voorlichtingsbijeenkomst
in Neerkant

De informatiebijeenkomsten ‘Dementie, ook onze zorg!’ die in 2010 en 2011 zijn georganiseerd, lijken in een behoefte te voorzien, gezien het grote aantal belangstellenden. Of
er n.a.v. de bijeenkomsten vragen zijn binnengekomen, is niet bekend.
8

Door de dreiging dat voorzieningen opgeheven worden, ziet men de toekomst met enige
angst tegemoet. Men vreest dat het ‘samen’ leidt onder de bezuinigingen. Men is bang
voor wat nog over blijft aan persoonlijk contact.
Meldpunten
Meldpunten zijn gemiddeld bekend, maar daarvan zeggen mensen ‘daar ga ik niet heen,
als wij zelf problemen hebben, lossen we dat zelf wel op’.
Aanbevelingen












Werk aan meer privacy bij gesprekken aan de balie van het Wmo loket
Draag als Wmo loket het imago als informatie- en adviespunt ‘wonen, zorg, welzijnsterker uit
Maak bij het verstrekken van informatie over en het werven van mensen voor activiteiten gebruik van de positieve ervaringen van anderen
Voorzie mensen die een informerende en adviserende rol hebben (vrijwilligers en
professionals) van een lijst die ze kunnen overhandigen waarop relevante websites
staan en informatie over ‘wat men waar kan halen’
De dienstverlening door het Steunpunt Mantelzorg behouden
Organiseer ‘ontmoeting’ als eerste ingang om informatie te verstrekken
De mogelijkheden voor ‘persoonlijk contact’ om informatie te verstrekken behouden
en eventueel uitbreiden
Maak gebruik van de bereidheid van mensen om zich in te zetten voor de eigen
kern door bijv. ook een informatiebijeenkomst aan te bieden en te organiseren samen met lokaal betrokkenen, zoals in Neerkant
Organiseer scholing/themabijeenkomsten over dementie voor Wmo loketmedewerkers, ouderenadviseurs, seniorenvoorlichters
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3.2

Participatie

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Educatie en scholing (niet regulier)

Ontmoeting

Lotgenotencontact

Ontspanning

Sociale dagopvang

Sociale dagopvang en toezicht

Belangenbehartiging

Burgerparticipatie en beleidsontwikkeling

Antwoorden
Cursus omgaan met dementerenden(SWD)
Themabijeenkomst Omgaan met dementie voor vrijwilligers (Quartz)
Omgaan met dementie (GGZ Oost-Brabant)
Beweeggroep(Quartz)
Wijk- en buurthuizen die de doelgroep mogelijkheden
voor ontmoeting bieden
Mantelzorgsalon,mantel-uit-dagen, buurtkamers,
Dag van de mantelzorg (SWD)
Alzheimer Café, Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant
Wijkcentra/buurtkamers (o.a. SWD, KBO): Kubus in
Heiakker, De Hoeksteenen Hofke van Marijke in St
Jozefparochie. D’n houtenhoek in DeurneWes),Den
draai in Deurne-Zeilberg,
Gerardushuis, Gouden Helm in Helenaveen, buurtsuper Peelbascule in Helenaveen5
Activiteiten van de kerk
Alzheimercafé
KOP-groepen GGZ Oost Brabant
Mantelzorgsalon (SWD)
Zorginstelling o.a. Nieuwenhof
Activiteiten KBO en verenigingen in huizen
Beweeggroep Quartz
Vakanties, o.a. Toch Uit, bungalow Rode Kruis
Vrijwilligers actief in specifiek recreatieaanbod voor
dementerenden: creatieve activiteiten, spel, muziek,
dans
Wijk- en buurthuizen die de doelgroep mogelijkheden
voor ontspanning bieden, ontmoetingshuis, logeerhuis
Dagopvang in zorginstelling
Hoeksteen (St. Jozefparochie)
Panta Rhei, en zorgboerderijen Op de Mózik etc.
Dagopvang in zorginstelling
Zorgboerderijen, o.a.Op de Mózik, Nederweert
Panta Rhei
KBO afdelingen
Dorpsraden
Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant
Zorgbelang Brabant
Dorpsraden
Participatieraad Wmo
Clientenraden zorgorganisaties

De kleine kernen in Deurne zijn zeer autonoom. Mensen lossen veel zelf op. Groot Deurne is een kern met een andere insteek: hier zorgt ieder voor zich en men gaat er vanuit
dat de gemeente wel te hulp schiet als het nodig is. Stichting Welzijn Deurne (SWD) is
een hele belangrijke factor in de hulp naar burgers toe, het wordt heel vaak genoemd als
instituut.
Hoe kleinschaliger de kern, hoe prettiger men het lotgenotencontact ervaart, hoe fijner
het is om in huiskamersfeer iets te bespreken.
Met Vriendendienst Cratosvrienden heeft men hele goede ervaringen: ‘ze komen me halen, doen alles voor me’. Voor zover bekend richt Cratosvrienden zich niet op mensen
met dementie.

5

een dorpswinkel, met streekproducten, gerund door vrijwilligers, 4 dagen in de week,
om de ouderen in de eigen kern eenvoudige producten te bieden. Tevens een belangrijke
ontmoetingspunt.
10

Peelbascule
Helenaveen

Ook met Bureau de Helpende hand heeft men goede ervaringen. De vrijwilligers van de
Zonnebloem en die bij het eetpunt worden genoemd in het kader van het scheppen van
gezelligheid.
In Liessel, bij de huisjes met cliënten pg (Wellenshof, Zorgboog), worden de vrijwilligers
genoemd als zeer betrokken bij het gebeuren in de woningen. Er wordt door het personeel ook actief gekeken waar deze vrijwilligers inzetbaar zijn en hoe ze ondersteund
kunnen worden bij hun werkzaamheden. De Zorgboog, de grote organisatie, heeft een
aantal verantwoordelijkheden, zoals het maken van een planning, budgetbeheer, overgedragen aan een locatie. Voelt het personeel zich daardoor meer verantwoordelijk voor
en betrokken bij hun werkzaamheden? De uitstraling en resultaten als gevolg hiervan
vallen cliënten op, in positieve zin.
Educatie en scholing
Het aanbod van cursussen is bekend en wordt als positief ervaren. De fase waarin je
verkeert speelt, voor het volgen van een cursus of bijwonen van scholing / themabijeenkomst een belangrijke rol. Daar staat tegenover dat mensen die nog niet met de problematiek te maken hebben, hier nauwelijks in geïnteresseerd zijn. Het rendement van
scholing en educatie in de ‘niet-pluis fase’ lijkt het grootst, ervaren mensen.
Behoefte aan informatie in de eigen kern, in de wijk, en op de bestaande locaties van
instellingen is groot, vanuit het oogpunt veiligheid en herkenbaarheid (‘onder ons en op
z’n dorps’) en toegankelijkheid (bereikbaarheid).
Ontmoeting
Iedereen kent de ontmoetingspunten in de eigen wijk en buurt. Men maakt daar ook
adequaat gebruik van aansluitend bij de behoefte aan ontmoeting, steun en informatie.
Het aspect ‘leuk en gezellig’ is heel belangrijk en door ontspanning en ontmoeting aan te
bieden gebruikt iemand ook de mogelijkheid om uit te wisselen en informatie te delen
met anderen. Het belangrijkste is dat mensen begrepen worden door mensen die in dezelfde situatie zitten.
Genoemd als belangrijkste ontmoetingspunten/buurtkamers in de eigen omgeving: Heiakker, D’n Houtenhoek, Gerardushuis, de Hoeksteen en Hofke van Marijke, Den Draai, de
Gouden Helm:, buurtsuper Peelbascule in Helenaveen, de Kastanje in Liessel en het
steunpunt dat straks de Gasterij wordt in Liessel. In de buurtkamers heeft men grote
eigen regie in welke activiteiten men volgt. De samenwerking tussen SWD en de KBO is
daar goed herkenbaar en van groot belang.
In Vlierden is geen voorziening en de bewoners richten zich dan ook noodgedwongen op
Deurne Centrum voor voorzieningen.
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De Dag van de mantelzorg scoort hoog bij de mensen die er gebruik van maken. Wie er
geweest is, vindt het hartstikke leuk: ontspanning, leuke ontvangst, en goed geïnformeerd naar huis. Iedereen met wie is gesproken kent de Dag van de mantelzorg, maar
niet iedereen wil eraan deelnemen.
Kerkelijke initiatieven vindt men kwalitatief goed en belangrijk. Blijvend contact met de
plaatselijke pastor en pastoraal werker (m.n. genoemd in Liessel) wordt gewaardeerd en
de pastor en pastoraal medewerker zelf onderhouden ook de contacten met mensen met
dementie en naastbetrokkenen.
Logeerhotels voor mantelzorg zijn grotendeels onbekend. En wie het wel kent, maakt er
geen gebruik van. Eén persoon die er wel ervaring mee had, vond dat er gewoon te weinig plaatsen waren.
De Zonnebloem wordt genoemd als een geweldig initiatief vanwege het maatjesgevoel.
Mensen maken er graag gebruik van, het is laagdrempelig, het is niet specifiek gericht op
dementie. Sterker nog, landelijk beleid van de Zonnebloem sluit dementerenden uit bij
de activiteiten, maar lokale afdelingen gaan juist in op de lokale behoefte, dus ook aandacht voor dementie en dementerenden.
Lotgenotencontact
De Nieuwenhof (Zorgboog) sprong eruit als positief. Mensen voelen zich goed gehoord.
Er wordt goed omgegaan met lotgenoten, er zijn ontmoetingmomenten, geen gespreksgroepen.
Mensen geven aan zelf te willen bepalen of ze als lotgenoten wel of geen gebruik maken
van voorzieningen en willen ook met rust gelaten worden als ze geen interesse hebben.
Als er behoefte is aan contact, waardeert men het als men zijn verhaal kwijt kan en individuele aandacht krijgt.
Het Alzheimercafé in Helmond vindt men te ver weg. Eén mevrouw had het Alzheimercafé bezocht omdat ze van een ander gehoord had dat het goed was. Ze was zelf ook zeer
positief: lotgenotencontact, ontmoeting, informatie, maar uit zichzelf zou ze er nooit naar
toe gegaan zijn.
In Liessel wordt een tekort ervaren aan lotgenotencontacten in het kader van dementie.
Momenteel is het beperkt tot 2x per jaar een familieavond in de woningen voor pg.
Ontspanning
Er worden ter ontspanning veel activiteiten georganiseerd in de kernen (Gouden helm,
Hoeksteen, kerkelijke activiteiten etc.), maar de ondervraagden maken er niet heel veel
gebruik van. Opvallend is dat, hoe kleiner de kern is, hoe meer vrijwilligers zich inzetten
voor ontspanning, en hoe actiever zij zijn voor de gemeenschap.
Qua dementie geeft men aan dat men zo lang mogelijk in de eigen kern bij de gewone
activiteiten wil horen. Meer begrip bij verenigingen en openheid over de problematiek
spelen een belangrijke rol. Het hangt namelijk voor een groot deel van de tolerantie af
van anderen of mensen met dementie en hun naasten welkom zijn, want ‘weggepest
worden doet ontzettend veel
pijn’, aldus één van de ondervraagden die dit aan den
lijve heeft ondervonden.
Vooral bewegingsactiviteiten
zijn heel erg populair: ‘wandelen met een ander moet je
met dementie ook gewoon
kunnen blijven doen’.
Een verblijf in de bungalow
van het Rode Kruis ziet men
als vakantie.
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Sociale dagopvang (met en zonder toezicht)
De plaatsen waar dagopvang wordt geboden zijn bekend. Sommige voorzieningen zijn
ook als particulier toegankelijk, maar niet iedereen heeft de middelen daarvoor. Een
kanttekening bij groepsactiviteiten voor dementerenden is dat instellingen of verenigingen niet altijd aansluiten bij de behoefte van dementerende. Wat men mist is de rust om
daar aandacht aan te besteden. Er is een groepsaanbod en geen zorg op maat binnen de
groep.
In Liessel is een gemis aan sociale dagopvang (voorheen de Nieuwe Erven). Nu alleen
gebruikmaken van voorziening in Deurne wat emotioneel en feitelijk een afstand is. Wellicht biedt de nieuwbouw op termijn uitkomst. Ook in andere kernen geeft men aan dat
er een gebrek is aan dagopvang in de eigen kern, zo dicht mogelijk bij huis.
Belangenbehartiging
‘Fijn dat iemand mijn belangen behartigt, als ik het zelf maar niet hoef’. Mensen voelen
zich prettig bij het droppen van informatie, graag zo anoniem mogelijk. Dorpsraden zijn
heel toegankelijk omdat ze betrokken zijn bij het dorpse wel en wee. Enerzijds heeft daar
aankloppen of informatie droppen niet de voorkeur (vanwege de bekendheid), anderzijds
is men daar vaak al op de hoogte van de situatie, juist door het dorpse karakter.
Burgerparticipatie en beleidsontwikkeling
Men vindt dit wel belangrijk, maar een (vrijwilligers-)vak apart.
Aanbevelingen









Cursus/scholing/themabijeenkomst aanbieden in de ‘niet-pluis fase’, want dan is
het rendement het grootst. En bij voorkeur in de kern, vanuit het oogpunt van veiligheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid
Aanbod en inhoud van cursussen afstemmen op de fase waarin men verkeert (voor
en na een dagnose)
Behoud vrijwilligersinitiatieven zoals Zonnebloem en Vrijwillige Thuiszorg e.d. en
breid andere vrijwilligersinitiatieven zoals Cratosvrienden uit voor dementie
Behoud mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning, zoals de ontmoetingspunten in de wijk, de buurtkamers en de Dag van de Mantelzorg.
Inventariseer de behoefte in Vlierden aan een eigen ontmoetingspunt
Draag zorg voor begrip over en tolerantie voor dementie, om aansluiting bij reguliere activiteiten zoveel mogelijk kansen te bieden.
Biedt binnen dagopvang meer voorzieningen op maat aan en breidt de mogelijkheden daarvoor, m.n. in de kernen, uit. Opmerking daarbij: kwalitatief goed in de eigen kern opgevangen worden heeft wellicht te lijden onder het geringe aantal mensen dat er gebruik van maakt. Samenwerking met een andere kern kan dan een
oplossing zijn.

Horeca op de Markt
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3.3

Specifieke preventie

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Bemoeizorg

Antwoorden
Huisbezoeken
Signalering door eerste lijn/consult huisarts
Bemoeizorgteam GGZ Oost-Brabant
Steunpunt Huiselijk Geweld

Er zijn mensen die nog nooit van bemoeizorg gehoord hebben, mensen die het kennen
maar hopen het nooit nodig te hebben en mensen die er ervaring mee hebben. Voor deze
laatste categorie geldt: het gaat nooit snel genoeg, mensen zelf laten het enorm oplopen, waardoor de rek er volledig uit is.
Men geeft er de voorkeur aan om zoveel mogelijk in de eigen omgeving op te lossen.
Lukt dat niet, dan is er een hoofdrol weggelegd voor de huisarts. En als het niet lukt, is
er vaak sprake van een crisis, omdat mensen (te) lang problemen onder de pet houden,
waardoor de kans toeneemt dat de zaak escaleert.
Ook de GGZ is in beeld, maar ‘die kennen me niet, weten niet wie ik ben’. Men verwacht
van de huisarts een op de persoon toegesneden oplossing en van de GGZ een algemene
oplossing.
De casemanager en bewindvoerder kunnen goede functies zijn om juist een crisis te
voorkomen.
Aanbevelingen



Aandacht vragen voor het voorkomen van een crisis: hierin is een rol weggelegd
voor huisarts of bijvoorbeeld casemanager.
signaleren van overbelasting van mantelzorgers.
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3.4

Wonen

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Aangepaste woonomgeving

Fysieke woningaanpassing

Veiligheidstechniek in de woning
(Verpleeg-)hulpmiddelen

Aangepaste woonvorm

Antwoorden
Woonzorgservicezone Samaine (St. Jozefparochie),
woonservicezone Liessel en clusterwoningen voor
dementerenden
Woningaanpassingen, woningplusprojecten ( Bergopwaarts)
Wmo loket
Personenalarmering
Domotica
Hulpmiddelen verstrekt door Savant Zorgwinkel in
Helmond, De Lisse, Thuiszorgwinkel de Zorgboog in
Asten, Ouderenwinkel, particuliere markt (het prikbord in verzorgingstehuizen en op Marktplaats)
Incontinentiemateriaal: Apotheek, thuiszorg- en ouderenwinkels
Kangoeroe-/mantelzorgwoning in Liessel (Bergopwaarts)

Aangepaste woonomgeving
Woonservicezones zijn in Deurne een bekend begrip. In St. Jozefparochie staat woonservicezone Samaine, met o.a. kleinschalig wonen voor mensen met dementie. In Liessel is
de woonservicezone in aanbouw en ook daar komen woonunits voor mensen met beginnende dementie.
Daarnaast zegt men dat er in Deurne veel geïnvesteerd is in complexen waar mensen
zorg inkopen via de beheerder.
Fysieke woningaanpassing
De (opplus-)pakketten voor aanpassingen in de woning zijn bekend. De aanpassingen
verlichten de situatie op dat moment. Iedereen die er gebruik van maakt, is zeer tevreden. Soms laten mensen preventief al aanpassingen doen, waarvoor ze soms een eigen
bijdrage moeten betalen. Dit heeft wel een geruststellend effect.
De oppluspakketten van de woningbouwvereniging richten zich op de huursector, maar in
Deurne bestaat een groot deel van de huizen uit koopwoningen. De verhouding
huur/koop is ca. 35/65%6.
Het actief uitbreiden van het aanbod door woningstichtingen lijkt relevant daar waar het
om huurwoningen gaat, want mensen gaan door op het ingezette pad en de woningstichting is een voor de hand liggende partner. Maar ook de particuliere woningbezitter heeft
baat bij pakketten en informatie. Wellicht kan een logische partij als woningstichting hier
ook in voorzien?
Veiligheidstechniek in de woning
Het gebruik van domotica is veelal nog onbekend. Sommige mensen vragen zich af wat
ze eraan kunnen hebben. Een van de ondervraagden had zich, uit pure interesse, helemaal verdiept in domotica en kon alles opnoemen wat je maar kunt bedenken.
Personenalarmering is een heel bekend fenomeen. Mensen vinden het een prima voorziening, op een enkeling na die met lede ogen toeziet dat electronica de plaats in gaat
nemen van de zuster. De meeste mensen nemen personenalarmering af bij een bekende
zorgaanbieder, wat voor de hand ligt omdat je vaak al ‘binnen’ bent voor de zorg en dit
als één van de voorzieningen toevoegt. Eén van de ondervraagden had het systeem particulier aangeschaft.
(Verpleeg-)hulpmiddelen
Iedereen is bekend met verpleeghulpmiddelen en waar je die kunt halen, maar onbekend
met dit onderdeel in relatie tot dementie. Spontaan is onder dit item genoemd de komst
van Snoezelland per 1 maart op een voormalige LTS-locatie in Deurne.

6

www.cbsinuwbuurt.nl
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Aangepaste woonvorm
Liessel beschikt over 3 kangoeroewoningen, maar volgens de ondervraagden zijn ze niet
alle drie bewoond. Men vraagt zich af of dit te maken heeft met de onbekendheid of met
de consequenties van een eventuele opname van de persoon voor wie gezorgd wordt. De
kans dat de mantelzorgers dan immers noodgedwongen zullen moeten verhuizen, lijkt
reëel, wat mensen misschien ervan weerhoudt om een bestaande woning te verruilen
voor deze vorm van wonen. Het gevaar, als woningen lang leeg staan, is dat de funcite
van mantelzorgwoning vervalt en plaatsmaakt voor reguliere bewoning.

F
Kangoeroewoningen
Bergopwaarts
in Liessel
Aanbevelingen






Voorlichting geven over gebruiksmogelijkheden van domotica, wellicht met medewerking van of door één van de ondervraagden die werkelijk alles wist over domotica toepassingen
Voorlichting specifiek ook over toepassingen in geval van dementie
Geven van voorlichting over oppluspakketten voor de woningbezitter (kijk daarvoor
naar de woningstichting die op dit terrein veel ervaring heeft en tevreden clienten)
Bekijk of eventueel leegstaande kangoeroewoningen dienst kunnen doen als logeervoorziening, respijtvoorziening, vakantievoorziening (evt. i.o.m. Zorgkantoor)
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3.5

Financiële en administratieve hulpverlening

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Adviserende en administratieve hulpverlening

Financiële tegemoetkoming
Inkomensondersteuning

Antwoorden
Wmo loket
Casemanagers dementie (Savant, Zorgboog)
Formulierenbrigade/belastingadviseurs (o.a. KBO)
Maatschappelijk Werk (SWD)
Particuliere markt
Wmo loket (voor inkomensondersteunende voorzieningen en/of belastingen)
Wmo loket
Gemeente Deurne
Kredietbank
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, kortingspas
voor culturele activiteiten, bijzondere bijstand,
schuldhulpverlening

Adviserende en administratieve hulpverlening
De formulierenbrigade is bekend en wordt nogal eens gebruikt. Een aantal mensen gebruikt de dienst niet. Men heeft geen ondersteuning nodig, heeft al een adviseur/particuliere dienst of is aangesloten bij bijv. een vakbond. Mensen die het zelf al
geregeld hebben, stappen niet over naar een gemeente of andere instantie.
De ervaringen met Maatschappelijk Werk zijn in principe positief, maar de gebruiker
merkt dat er steeds minder tijd en aandacht is. Men heeft wel begrip voor de individuele
professional die hiermee geconfronteerd wordt, maar men rekent dat wel de overheid
aan.
Financiële tegemoetkoming en inkomensondersteuning
Goed dat deze regelingen er zijn en de ondersteuning om ze aan te vragen. Sommige
mensen hebben ze hard nodig. De gebruikers zijn tevreden en worden goed bijgestaan.
Alles wordt keurig afgehandeld. Wat mensen tegenhoudt om er gebruik te van maken is
de drempel, de schroom, schaamte.
Opvallend was dat redelijk veel mensen wisten van het bestaan van regelingen, maar het
vermoeden bestaat dat niet alle potentiële gebruikers goed op de hoogte zijn. Veel mensen die we hebben gesproken, maken namelijk al gebruik van regelingen en wie er geen
gebruik van maakte, kende ze dus ook niet.
Aanbevelingen



Behoudt mogelijkheden voor administratieve ondersteuning en financiële tegemoetkoming.
Besteed regelmatig aandacht aan deze voorzieningen door bijv. concrete voorbeelden te geven, zodat ook potentiële gebruikers op de hoogte raken van het bestaan
en de mogelijkheden daarvan
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3.6

Het verkrijgen van voorzieningen op maat

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Consultatie en advies

Bemiddeling
Indicatie en toewijzing van individuele Wmovoorzieningen

Indicatie en toewijzing van AWBZ-functies
Indicatie voor verkrijgen van materiële/financiële hulp

Regie en coördinatie

Client(-systeem) ondersteuning

Antwoorden
Wmo loket
Casemanager dementie (Savant, Zorgboog)
Ouderenadviseurs en seniorenvoorlichters
Hulptelefoon Alzheimer Nederland
Casemanager dementie (Savant, Zorgboog)
Mantelzorgconsulent Steunpunt mantelzorg (SWD)
Wmo loket
Voor collectief doelgroepspecifieke voorzieningen en
individuele voorzieningen, ook specifiek voor de mantelzorg
Indicatie, ook middels huisbezoek
CIZ
Wmo loket in de taak als toeleiding naar AWBZ
(kan rol zijn voor) Wmo loket
Voorzieningen in het kader van inkomensondersteuning
Casemanagers dementie (Savant, Zorgboog)
Zorg- en teamcoordinatoren
Transferverpleegkundigen ziekenhuizen
Maatschappelijk werk ziekenhuizen
Bewindvoering en mentorschap
Casemanagers dementie (Savant, Zorgboog)
Steunpunt mantelzorg (SWD)
Video Interactie Begeleiding (Savant)
Ondersteunende begeleiding in de thuissituatie
Ondersteuningsgroep (voor mantelzorgers gekoppeld
aan respijtvoorziening)

Consultatie en advies
Het is onbekend of er voldoende allochtone ouderenadviseurs zijn met verschillende achtergronden. Er is in ieder geval wel een door Alzheimer Nederland opgeleide ouderenadviseur voor Chinezen.
Hulptelefoons vindt men onpersoonlijk. Face to face contact heeft de voorkeur bij de ondervraagden.
Bemiddeling
Bij deze categorie werd de naam van Steunpunt Mantelzorg van SWD genoemd. Over de
dienstverlening daar is men zeer tevreden.
De casemanager is minder bekend, en zou een duidelijkere rol kunnen spelen dan nu
wordt ervaren, want de kennis die bij deze professionals zit specifiek m.b.t. dementie
komt vast in meer situaties van pas.

Gemeentehuis Deurne
18

Indicatie en toewijzing van individuele Wmo-voorzieningen
Mensen geven aan het niet prettig te vinden om aan te moeten kloppen voor voorzieningen. Men ervaart wel dat de gemeente voor je opkomt en is tevreden over de dienstverlening. Een enkeling ziet het Wmo loket als extra tussenschijf en vraagt zich af waarom
het niet rechtstreeks tussen specialist/huisarts en cliënt kan worden afgehandeld: ‘de een
na de ander bepaalt wat ik nodig heb’.
Vraagtekens worden er gezet specifiek bij dementie, waardoor mensen de waarheid verbloemen. Andere grondslagen dan dementie lijken in de praktijk een eenvoudigere ingang om te indiceren dan op grond van dementie.
Indicatie en toewijzing van AWBZ-functies
In relatie tot dit onderwerp werd vooral het CIZ genoemd voor dagverzorging. Ben je zelf
duidelijk in je vraagstelling, dan heb je geen probleem met de toekenning en wordt je
probleem prima opgelost. Ga je vervolgens naar het CAK, dan wordt het een ramp, want
de afrekeningen kloppen nooit.
Indicatie voor verkrijgen van materiële/financiële hulp
Belangrijk vindt men dat de Wmo ambtenaar zich kan verplaatsen in de problematiek
van de aanvrager. Wie gebruik heeft gemaakt van dit onderdeel, heeft goede ervaringen
en is tevreden.
Regie en coördinatie
Met name de casemanager wordt in deze categorie genoemd. Mensen vinden het geen
probleem dat casemanagers verbonden zijn aan óf Zorgboog óf Savant, als de casemanager als persoon maar over de grenzen van zijn of haar eigen organisatie heen kan kijken en kan verwijzen. Men heeft daar goede ervaringen mee.
Het PGB is als regie-instrument bij deze categorie ter sprake gekomen. Men vindt de
mogelijkheid van een PGB belangrijk, en vraagt zich met een bang hart af of er een vermindering van regiemogelijkheden komt als het PGB verdwijnt. Men voelt zich in dat geval weer overgeleverd aan een standaard pakketaanbod.
Bewindvoering is bekend, mentorschap niet. Het onderscheid tussen beiden is onduidelijk.
Opvallend veel mensen komen na een verblijf in het ziekenhuis en indien zij daarna aangewezen zijn op zorg terecht bij de grote zorginstellingen
Client(-systeem)ondersteuning
Dit wordt vaak in het eigen systeem opgelost, tot volle tevredenheid van gebruikers. Met
name PGB-houders ervaren grote, eigen regie in dezen.
Als vorm van ondersteunende begeleiding in de thuissituatie hadden 2 mensen ervaring
met Video Interactie Begeleiding van Savant. De ervaringen hiermee waren goed. De
VIbegeleiding had geleid tot positieve wijzigingen in het gedrag.
Wat opvalt is dat mensen zich hechten aan personen die ze in het begin van een traject
zijn tegengekomen en door wie ze goed geholpen, gezien of verwezen zijn (voor hun gevoel). Daardoor blijven ze graag terugvallen op deze personen, ook al zijn ze inmiddels
doorverwezen naar een ander.
Aanbevelingen



Benut de rol van casemanagers als bemiddelaar naar voorzieningen op maat
Laat indicatie voor voorzieningen over zo min mogelijk instanties verlopen
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3.7

Mobiliteit

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Individuele vervoers-verplaatsingshulpmiddelen
Aangepast vervoer buitenshuis

Antwoorden
Individuele verstrekkingen via Wmo loket, AWBZ,
zorgverzekeraar, rolstoel, rollator etc.
Begeleiding bij vervoer, vervoersvoorzieningen zoals
collectief vervoer
Begeleidingskosten openbaar vervoer

Individuele vervoers- en verplaatsingshulpmiddelen
Men ziet geen directe relatie met dementie. Mensen proberen zo lang mogelijk zelf met
trein en bus te gaan.
Aangepast vervoer buitenshuis
Enerzijds goed dat er aangepast vervoer buitenshuis is, maar men ervaart dat de service
van de bedrijven die erbij aangesloten zijn, slecht is. Men moet echt wat doen aan de
planning. Dit kan veel beter.
De impact van het wegvallen van eigen vervoer en de mogelijkheid om er zelf makkelijk
op uit te gaan (met de eigen auto) is groot. De spontaniteit is weg. Men wordt afhankelijk van taxivervoer, het regelen, vrienden die men niet wil belasten met vragen die
vroeger niet gesteld hoefden te worden.
Aanbevelingen




Verbeter de dienstverlening van aangepast vervoer buitenshuis.
Investering in informatieverstrekking over dementie aan de beroepsgroep chauffeurs
De constatering dat vervoer niet specifiek gericht is op dementie aangrijpen om er
juist voor deze groep mensen bewust op in te zetten, met persoonlijke aandacht
van ‘dementie-deskundige’ chauffeurs
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3.8

Service

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Haal- en breng-servicediensten
Servicediensten thuis

Overige servicediensten

Antwoorden
Woonzorgservice in de wijk
Punt Extra (kapper, pedicure enz.)
Klussendienst
Vrijwillige thuiszorg (SWD)
Particuliere markt (kapper, pedicure, tandarts,
opticien, apotheek, supermarkten)
Maaltijd(bezorging)
Particuliere sector
Geheugen zoekt steun

Haal- en breng-servicediensten
Deurne heeft een woonservicezone in St. Jozefparochie en één (in aanbouw) in Liessel.
De ondervraagden hebben zelf geen ervaring met servicediensten vanuit de woonservicezone, maar het concept lijkt ideaal en goed voor de leefbaarheid.
Servicediensten thuis
Men maakt bij voorkeur gebruik van diensten die tot het normaal gebruikelijke dagelijkse
leven behoren: geen specifieke diensten afnemen van een zorgaanbieder zolang het niet
hoeft, is het idee.
Maaltijdservices zijn bekend. Een vaak gebruikte term is ‘tafeltje dekje’. Deze service
vindt men een uitkomst, zeker als het om koelvers gaat, wat valt binnen de beschikbare
tijd die thuiszorg heeft voor het opwarmen. Het enige nadeel is dat je het eten in huis
hebt en ermee blijft zitten als je een keer buiten de deur eet. Een eetpunt kun je afzeggen.
Aanbevelingen


Behoud voorzieningen als een maaltijdservice.

Neerkant
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3.9

Voeding

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Ondersteuning bij bereiding van de maaltijd

Maaltijdlevering thuis

Eetpunt

Antwoorden
Thuiszorg, 7 dagen per week;
opwarmen van maaltijd; verder geen bereiding
‘Vrijwillige thuiszorg’ (SWD): praktische thuishulp
door vrijwilligers
Dietiste of ergotherapeute (bij slikproblemen)
Eigen netwerk
‘Vrijwillige thuiszorg’ (SWD): praktische thuishulp
door vrijwilligers
(Warme) maaltijddienst o.a. Maaltijdservice Noord
Limburg (Synthese) via SWD, Holland food
De Hoeksteen (St. Jozefparochie) de Gouden helm,
Nieuwenhof, Huub van Doorne College, Marcel van
Bussel, Koolhof en Den Draai(Zeilberg), op termijn de
Gasterij in Liessel

Ondersteuning bij bereiding van de maaltijd
Wordt zowel door huishoudelijke verzorging, door thuiszorg, als door mensen uit het eigen netwerk gedaan. In beide gevallen wordt dit ervaren als ‘gebruikmaken van ondersteuning’ terwijl men het het prettigst vindt om binnen de eigen familie de maaltijd te
gebruiken: ‘mee-eten’.
Maaltijdlevering thuis
De mogelijkheden zijn bekend. Via SWD ontvangt men maaltijden van Maaltijdservice
Noord Limburg (Synthese). Deze maaltijden zijn prima.
Eetpunt
Eetpunten vindt men een hele positieve ontwikkeling, die men graag uitgebreid ziet, met
name vanuit het aspect ‘daar is het ook gewoon gezellig’.
De eetpunten die genoemd zijn, zijn: de Gouden helm, de Hoeksteen, Nieuwenhof, Huub
van Doorne College, Marcel van Bussel, Koolhof en Den Draai. Het eetpunt Van Bussel
i.s.m. de KBO springt eruit bij de ondervraagden en wordt zeer geprezen om kwaliteit en
gezelligheid).
Aanbevelingen


Uitbreiding van het aantal eetpunten.

Gouden Helm in Helenaveen
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3.10

Screening, diagnostiek en behandeling

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Screening en diagnostiek

Behandeling

Crisisinterventie

Antwoorden
Huisarts
Geheugenpoli van Elkerliek (Helmond)
Afdeling geriatrie van Elkerliek
GGZ Oost-Brabant
Specialist Ouderengeneeskunde (Zorgboog)
Afdelingen geriatrie van Elkerliek
GGZ Oost-Brabant
Dagverpleging van Keyserinnendael, Nieuwenhof
Specialist Ouderengeneeskunde (Zorgboog)
Crisisopname bij plotselinge uitval mantelzorg

Screening en diagnostiek
Men vindt de huisarts het eerste aanspreekpunt in het traject. Of mensen zijn door de
huisarts op het pad gezet of hebben zelf initiatief genomen. De deskundigheid van de
huisarts op het gebied van dementie, de toegankelijkheid en bereidheid om het traject te
volgen zijn dus veelbepalend in dezen. Eén ondervaagde roemde de huisarts als iemand
uit duizenden.
‘Onbekend maakt onbemind’: heb je niet met dementie te maken gehad/ken je het niet,
dan denk je er ook niet aan.
De GGZ kent men als ‘Helmond’, en die stap is redelijk groot: naar Helmond en naar de
GGZ als voorziening. Nadat je je goed hebt laten informeren, bepaal je zelf of je erheen
gaat. De poli van het Elkerliek ligt gemakkelijker. Wie er geweest is, is heel tevreden.
Behandeling
De geriater vindt men de spil in de zorg rond dementie. De huisarts blijft nog steeds een
belangrijk aanspreekpunt in de eigen situatie. Dagopvang en dagbehandeling zijn belangrijke steunpunten, maar de wens om zoveel mogelijk binnen de eigen familie op te lossen, blijft altijd overeind.
Crisisinterventie
Men ziet hier een verband met bemoeizorg en ziet de huisarts als spil. De wens is om zo
lang mogelijk in het eigen netwerk met de familie zaken op te lossen. En als het echt niet
meer gaat, is de huisarts de eerste ingang. Sociale controle helpt om een crisis voor te
blijven en wordt als positief ervaren i.p.v. belastend.
Aanbevelingen


geen.
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3.11

Steun en hulp van mantelzorg

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Steun en hulp van mantelzorg

Begeleiding en ondersteuning van mantelzorg

Tijdelijke ontlasting

Verlichting van zorgtaken

Financiële ontlasting

Ontheffing van inkomenswerving

Antwoorden
Gemeente is mede verantwoordelijk voor het voorkomen van overbelasting van de mantelzorg en kan
een rol spelen in het mede realiseren van randvoorwaarden zodat mantelzorg geboden kan worden.
Mantelzorgconsulent Steunpunt Mantelzorg (SWD)
Casemanagers dementie (Savant, Zorgboog)
Lotgenotencontact, gespreksgroepen, inloopochtend:
mantelzorgsalon, dag van de mantelzorg, mantel-uitdagen, themabijeenkomsten (SWD)
Respijtvoorzieningen: voor tijdelijke overname van
taken van de mantelzorger: ‘Vrijwillige thuiszorg’
(SWD), Handen in Huis, Zonnebloem, Panta Rhei
(Neerkant)
Logeerhotel voor mantelzorgers
Het mantelzorg verlenen vergemakkelijken
Praktische steun (o.a. vrijwilligersdiensten): Rode
Kruis, ‘Vrijwillige thuiszorg’ SWD, servicediensten,
KBO, Punt Extra, Computersysteem zoals Sharecare
(Zorgboog)
Ter bestrijding van hoge kosten in relatie tot zorg
bieden.
Financiële tegemoetkoming als langdurig mantelzorg
geboden wordt aan zorgbehoevende met minimaal 6
maanden AWBZ-indicatie
Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht mantelzorger
(UWV)
Mantelzorg bieden mogelijk maken, bijvoorbeeld met
behoud van uitkering
Algemene Bijstandswet

Begeleiding en ondersteuning van mantelzorg
SWD wordt genoemd als instelling die mantelzorgers goed ondersteunt, de contacten
goed op gang brengt. Niet iedereen maakt er gebruik van, omdat sommigen dat niet willen. Advies van mensen die er wel gebruik van maken: ‘mantelzorg overkomt je, je
vraagt er niet om: maak dan goed gebruik van wat er is’.
Eén ondervraagde geeft aan: ‘lotgenotencontacten zijn een prima initiatief, maar het
moet wel klikken met anderen. Ik ga niet zomaar in een groep zitten voor een thema. ik
ga wel tussen mensen zitten waar ik mee op kan schieten’.
Men is blij dat het ‘mantelzorger zijn’ erkend wordt. Het Mantelzorgcompliment kent men
en wordt gewaardeerd.
Als mantelzorger kun je veel leren van elkaar. Het is een kwestie van halen en brengen.
Aandacht voor jezelf vragen is heel belangrijk.
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Tijdelijke ontlasting
Respijtvoorzieningen zijn grotendeels onbekend. Mensen die ze wel kennen, maken er
geen gebruik van. Redenen hiervoor zijn o.a. gemis aan informatie, grote gevoel van
verantwoordelijkheid die blijft (ook al draag je de zorg over), aan het verkrijgen van toegang tot de voorziening zitten haken en ogen, waardoor mensen alsnog afhaken.
Er lijkt ook sprake te zijn van een vertrouwenskwestie: ‘kan een ander, snapt een ander
het net zo goed als ik?’ Je kunt de zorg wel overdragen, maar de verantwoordelijkheid
blijven mensen zelf voelen.
Expliciet wordt hier het PGB genoemd, waardoor mensen zelf kunnen bepalen waar ze de
tijdelijke ontlasting vandaan halen.
Verlichting van zorgtaken
Vooral ondersteuning van mensen die jou de weg weten te wijzen in het regelwerk, verlicht de mantelzorger enorm. Mensen die samen met jou zoeken naar een oplossing en
het gevoel opheffen van het kastje naar de muur gestuurd te worden.
Financiële ontlasting en ontheffing van inkomenswerving
De voorkeur is en blijft: ‘zelf doen zolang het kan’ en ‘bij voorkeur in de thuissituatie met
een gesloten beurs’.
Regelingen specifiek voor het verlenen van mantelzorg zijn grotendeels onbekend. Een
enkeling noemt zorgverlof en vrijstelling van sollicitatieplicht.
Aanbevelingen



Continueer diensten van het steunpunt mantelzorg, zoals ontmoeting en advisering
Onderzoek mogelijkheden om de drempels om gebruik te maken van respijtzorg te
verlagen om hiermee overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. .

Pastoriestraat Vlierden

25

3.12

Zorg en thuis wonen

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Ondersteunende begeleiding

Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging

Verpleging
Activerende begeleiding (dagstructurering en activering)

Antwoorden
Casemanager dementie (Savant, Zorgboog)
Video Interactie Begeleiding (Savant)
‘Vrijwillige thuiszorg’ (SWD)
(vrijwilligers)initiatieven en in buurthuizen, buurtkamers etc. Rode Kruis, Zonnebloem, SWD
Thuiszorgorganisaties en –bureaus
Particuliere hulp o.a. Buro Helpende Hand
Thuiszorg (Savant, Zorgboog, Sint Jozef)
PGB zelfstandigen
Buro Helpende Hand (particulier en PGB)
Wijkverpleging (Savant, Zorgboog, Sint Jozef)
Verpleeghuiszorg thuis
Dagbehandeling (Savant, Zorgboog, Landrijt
GGZ Oost-Brabant)

Ondersteunende begeleiding
Antwoorden die hier zijn gegeven, zijn ook in andere categorieën al besproken. In het
bijzonder wordt hier nog Stichting Welzijn Deurne genoemd. Je kunt er veel ondersteuning ervaren en als mantelzorger goed terecht.
Iemand die op de hoogte is van alle ontwikkelingen in Deurne, maakt zich zorgen om de
uitkleding van SWD.
Huishoudelijke hulp
Over huishoudelijke hulp is men tevreden. Ofwel men regelt deze taak zelf of met de
eigen familie, ofwel men doet een beroep op de gemeente. Positief werd de terminale
vrijwillige thuiszorg genoemd, deze is bij opvallend veel mensen bekend.
Persoonlijke verzorging
De persoonlijke verzorging is bekend van organisaties als Savant en de Zorgboog. Mensen noemen dat in de volksmond nog de ‘wijkhulp’. Een puntje van kritiek is dat er veel
wisselingen in personeel zijn. Mensen ervaren dat als onprettig en de regie daarover
hebben zelf, is wel heel belangrijk.
Verpleging
Bij verpleging is sprake van een zo specifieke functie dat mensen het pas kennen als ze
het zelf nodig hebben. De geïnterviewden hadden dit doorgaans niet. Indien men deze
zorg niet zelf gebruikt, is men ook niet bekend met de kwaliteit ervan.
Activerende begeleiding (dagstructurering en activering)
Mensen gaan tegenwoordig vaker zelf op zoek naar activerende begeleiding, omdat daar
een breder palet van aanbieders voor is, zoals ook zorgboeren. Men vindt het van belang
dat de geboden zorg past bij de behoefte van het individu. Sommige zorgbieders (professionals en vrijwilligers) geven zo veel mogelijk prikkels, terwijl rust (er gewoon naast
zitten zonder veel te willen doen) ook heel belangrijk is.
Aanbevelingen



Zorg zoveel mogelijk voor het vertrouwde gezicht in de thuiszorg.
Biedt (informatie over) activerende begeleiding aan met een breed palet aan vormen, zodat men kan zoeken naar een aanbod dat past bij de cliënt in de fase waarin de dementie gevorderd is.
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3.13

Niet zelfstandig wonen

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Tijdelijk verblijf

Langdurig verblijf

Antwoorden
Savant
Zorgboog
Landrijt (jong dementerenden)
Savant
Zorgboog
Amaliazorg
Land van Horne
Stichting KBWO (Helmond)
Panta Rhei (Neerkant)
Kleinschalige woonvoorziening met 24-uurs zorg en
toezicht: gebouw Vianen St. Jozefparochie (BOW en
Zorgboog)
Sint Jozef in Meijel

Tijdelijk verblijf
Het is goed dat de mogelijkheid van tijdelijk verblijf er is. Kortdurende ontlasting wordt
als een positieve optie gezien, terwijl men er tegelijkertijd zo min mogelijk gebruik van
wil maken. Zo lang er rek zit bij de mantelzorger, hoeft de ander niet opgenomen te
worden. Gevoelsmatig maken mensen liever gebruik van een logeerkamer buiten een
verzorgingshuis. Anders ontstaat het gevoel dat het proces van opname begonnen is.
Ervaring in de praktijk met vormen van tijdelijk verblijf is er nauwelijks.
Langdurig verblijf
Kleinschalig wonen en 24-uurs-toezicht kent men: goed dat het er is, en als het niet anders kan, dan moet het, maar men heeft vraagtekens bij de kwaliteit van de zorg omdat
men de eigen zorg voor de naaste als beter ervaart. Men vraagt zich af of er voldoende
aandacht is voor het individu.
Er is onbegrip voor de lange wachtlijsten, omdat de periode waarin men wacht op opname zwaar is.
Mensen met een PGB hebben het gevoel meer zeggenschap te hebben over waar mensen
terecht komen dan mensen met een indicatie voor levering in natura.
Men heeft het idee dat grootschalige zorg voor mensen met dementie kwalitatief slechter
is dan kleinschalige zorg.
Particuliere initiatieven worden op zich positief gewaardeerd omdat daarmee concurrentie
op de markt komt. De grote keuze maakt kiezen echter ook lastiger.
De behoefte aan verblijf in de eigen kern staat haaks op bijv. de leegstand van kangoeroewoningen in Liessel. Herbergiershuizen zijn onbekend.
Men heeft veel last van situaties die men als onveilig bestempelt: ‘de dementerende kan
zo mee naar buiten lopen’. Of dit te maken heeft met gewenning aan nieuwe situaties,
nieuwbouw of daadwerkelijk een probleem is, is onbekend.
Aanbevelingen



Creëer tijdelijke opvang buiten verzorgingstehuizen.
Biedt zorg bij voorkeur in kleinschalige vorm aan.
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4. ZOEK: samenvatting van de resultaten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de werkgroepbesprekingen samengevat in het
schema ‘Waardering geboden antwoorden op behoeften van mensen met dementie en
hun naasten’. De behoeftecategorieën zijn genummerd 1 t/m 13 en corresponderen met
paragrafen 3.1 t/m 3.13 van hoofdstuk 3.
De kruisjes in de tabel geven het gewenste aanbiedingsniveau weer en zijn, al dan niet,
voorzien van een kleur. De verklaring voor het kleurgebruik is als volgt:
x
x
x
x

Aanwezig, heeft toegevoegde waarde, dus continueren.
Beeld per categorie verschillend/eventueel aanpassing nodig.
Wordt gemist/als onvoldoende ervaren, dus aanpassen.
Onbekend of te weinig specifiek dementie.

Activiteiten die een rood kruis hebben, moeten aangepakt worden. Geel betekent dat
men óf er verschillende meningen op na houdt/ervaringen mee heeft, óf dat er aanpassing nodig is. Groen betekent continueren. Geen kleur wil zeggen onbekend, of in relatie
tot het onderwerp te weinig bekend specifiek m.b.t. dementie.
Het advies is, en dat geldt voor alle categorieën, om dementie specifieke kennis en vaardigheden op te doen.

5.
Financiële en
administratieve
hulpverlening

Regio
Helmond

x

x

Meldpunt

x

Educatie en scholing
(niet regulier)
Ontmoeting

.
X

x

x

x

Ontspanning

x

x

x

x

Sociale dagopvang en toezicht

x

Belangenbehartiging
Burgerparticipatie en beleidsontwikkeling

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bemoeizorg

x

Aangepaste woonomgeving

x

x

x

x

Fysieke woningaanpassing
Veiligheidstechniek in de woning
(Verpleeg-) hulpmiddelen

x

Aangepaste woonvormen
Adviserende en administratieve hulpverlening
Financiële tegemoetkoming

x

x

x

x

x

x

Inkomensondersteuning

x

Vlierd.

Lotgenotencontact
x

Nederland

Gemeente
Deurne

x

Informatie en voorlichting

Sociale dagopvang

3.
Specifieke preventie
4.
Wonen

Deurne
Helenaveen
Liessel
Neerkant
Vlierden

1.
Informatie en
voorlichting
2.
Participatie

Buurt

Waardering geboden antwoorden op behoeften
van mensen met dementie en hun naasten naar
aanbiedingsniveau

Thuis

Zie verder ook de aanbevelingen bij de desbetreffende behoeftecategorie in hoofdstuk 3.

x

x
x
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6.
Het verkrijgen van
voorzieningen op
maat

7.
Mobiliteit
8.
Service

9.
Voeding

Steun en hulp van
mantelzorg

12.
Zelfstandig wonen en
zorg

13.
Niet zelfstandig
wonen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cliënt(-systeem)ondersteuning
Individuele vervoers- en verplaatsingshulpmiddelen
Aangepast vervoer buitenshuis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Haal- en brengservicediensten

x

Servicediensten thuis

x

Overige servicediensten

x

x

Nederland

Regio
Helmond

Gemeente
Deurne

x
x

x
x

Eetpunt

11.

Deurne
Helenaveen
Liessel
Neerkant
Vlierden

Consultatie en advies
Bemiddeling
Indicatie en toewijzing van
individuele Wmovoorzieningen
Indicatie en toewijzing van
AWBZ-functies
Indicatie voor het verkrijgen
van materiële/financiële hulp
Regie en coordinatie

Ondersteuning bij bereiding
van de maaltijd
Maaltijdlevering thuis

10.
Screening, diagnostiek en behandeling

Buurt

Thuis

Waardering geboden antwoorden op behoeften
van mensen met dementie en hun naasten naar
aanbiedingsniveau

Screening en diagnostiek

x

Behandeling

x

Crisisinterventie

x

x

Steun en hulp van mantelzorg
Begeleiding en ondersteuning
van mantelzorg
Tijdelijke ontlasting

x

x

x

Verlichting van zorgtaken

x

x

x

Financiële ontlasting
Ontheffing van inkomensverwerving
Ondersteunende begeleiding

x

Huishoudelijke hulp

x

Persoonlijke verzorging

x

Verpleging
Activerende begeleiding
(dagstructurering en activering)
Tijdelijk verblijf

x

x

x

x

x
x

Langdurig verblijf

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verklaring kleurgebruik:
x
x
x
x

Aanwezig, heeft toegevoegde waarde, dus continueren.
Beeld per categorie verschillend/aanpassing nodig.
Wordt gemist/als onvoldoende ervaren, dus aanpassen
Onbekend of te weinig specifiek dementie
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5. Conclusies en aanbevelingen
Deurne heeft een hoog voorzieningenniveau. Er is sprake van woonservicezones, aangepaste woonvormen, diverse laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zoals buurtkamers en in
wijkgebouwen.
Veel organisaties en professionals weten wat men van een elkaar kan verwachten en
maken daar goed gebruik van.
Gezien de recente gebeurtenissen en berichtgeving zijn er zorgen zijn over de continuïteit van voorzieningen en dienstverlening van Stichting Welzijn Deurne.
Informatie, voorlichting
Er lijken voldoende toegangspoorten te zijn voor zorg rondom dementie: Wmo loket,
huisarts, ouderenadviseurs. Mensen kennen deze toegangspoorten en gebruiken die ook.
De kwaliteit kan verbeterd worden op een aantal punten:
‐ Deskundigheid over dementie: vooral bij medewerkers en vrijwilligers die individuele
gesprekken voeren, voorlichting geven, aanvragen beoordelen, zoals medewerkers
van het Wmo loket, ouderenadviseurs en seniorenvoorlichters. Het is van belang dat
ze goed onderlegd zijn als het gaat om het thema dementie.
- Mensen willen graag dicht bij huis de informatie halen, maar willen tegelijkertijd dat
de mensen waar ze vragen aan stellen deskundig zijn op dit specifieke thema. Er lijkt
een tegenstelling te zitten in de wens om zo dicht bij en zoveel mogelijk in eigen omgeving zaken op te lossen en de wens om met goed geïnformeerde mensen te maken
te hebben, die noodgedwongen werkzaam zijn vanuit één centrale plaats voor de gehele gemeente.
- Aandacht voor privacy (o.a. aan de balie) is een aspect dat specifiek over het Wmo
loket genoemd wordt.
Gebruik maken van zorg, door meer aandacht te hebben voor welzijn en welbevinden
Wat regelmatig terugkomt is dat mensen een drempel ervaren om de stap naar zorg te
zetten. Vaak wordt deze stap pas gezet als het echt niet meer anders kan, als de mantelzorger flink overbelast is, als er crisis is. Er zou winst te behalen zijn als de stap naar de
zorg opgedeeld kon worden in kleinere stappen, waardoor een mogelijke crisis voorkomen wordt. Mogelijkheden om de stap naar zorg te verkleinen zijn:
‐ Onderzoek of een actievere rol van de huisarts een mogelijke factor zou kunnen zijn
(het is onbekend hoe actief huisartsen mensen stimuleren om stappen te zetten).
‐ Gebruik ervaringen van mensen die al zorg hebben in de informatieverstrekking naar
mensen die geen zorg gebruiken.
‐ Biedt gedifferentieerde, kleinschalige vormen van zorg aan. Uiteindelijk zijn dit punten waar de gemeente niet altijd de regie over heeft, maar de gemeente kan wel
voorwaardescheppend of uitnodigend hierin optreden.
‐ Zet de casemanager hiervoor actief in.
Zorg die ingezet kan worden om de thuissituatie langer ‘leefbaar’ te maken voor zowel de
cliënt als de naaste is bijvoorbeeld respijtzorg.
Ontmoeting en uitwisseling
De gelegenheden om elkaar te ontmoeten zijn van groot belang. Niet alleen om deel te
nemen aan een gezellige activiteit, maar deze activiteiten bieden, als een dementerende
ook met zijn aandoening nog aan een reguliere bijeenkomst deel kan nemen, ook ontlasting in de mantelzorg. Voorwaarden daarvoor zijn dat de begeleiding de kennis heeft van
dementie en de wil om hier extra aandacht aan te schenken. Een andere functie die deze
activiteiten bieden is het lotgenotencontact. Al bij al voorzien de ontmoetingsactiviteiten
dus in een belangrijke functie. Het lijkt daarom de moeite waard om te investeren in deze activiteiten, door vrijwilligers goed te ondersteunen en actief hen een aanbod te doen
voor bijscholing over dementie; door te investeren in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, m.n. ook op plaatsen waar een gemis ervaren wordt aan deze gelegenheden.
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Bijlagen:

1

Schema ‘Is het dementieaanbod in uw gemeente en in uw regio toekomstproof?’

2

Behoeftenkaart dementie

3

Schema ‘Wiens verantwoordelijkheid kan dit zijn?’
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Bijlage 1:
Schema ‘Is het dementieaanbod in uw gemeente en in
uw regio toekomstproof?’
(Bron: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/2009)

2.

Participatie

Lotgenotencontact

x

x

x

x

x

Belangenbehartiging
Burgerparticipatie en beleidsontwikkeling

x

x

x

x

x

x

Financiële tegemoetkoming

x

x

Inkomensondersteuning

x

x

Aangepaste woonomgeving

8.

Service

Landelijk

Regio

x
x

4.

Mobiliteit

x

x

x

x

x

x

Fysieke woningaanpassing

x

Veiligheidstechniek in de woning

x

(Verpleeg-) hulpmiddelen

x

Aangepaste woonvormen
Adviserende en administratieve
hulpverlening

x

x

x

x

x

x

Consultatie en advies

x

x

x

Bemiddeling
Indicatie en toewijzing van
individuele Wmo-voorzieningen
Indicatie van toewijzing van
AWBZ-functies
Indicatie voor verkrijgen van
materiële en financiële hulp
Regie en coördinatie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cliënt(-systeem) ondersteuning
Individuele vervoers- en verplaatsingshulpmiddelen
Aangepast vervoer buitenshuis

x

x

x

x

x

x

x

x

Haal- en brengservicediensten

x

x

x

x

Servicediensten thuis
Overige servicediensten

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Sociale dagopvang en toezicht

Bemoeizorg

7.

x

x

3.
Specifieke
preventie

6.
Het verkrijgen
van voorzieningen
en levering op
maat

x

x

Sociale dagopvang

5.
Financiële en
administratieve
hulpverlening

x

Meldpunt
Educatie en scholing
(niet regulier)
Ontmoeting
Ontspanning

Wonen

Grote gemeente/
subregio

Informatie en voorlichting

Stadsdeel/middel
grote gemeente

Buurt

Thuis

1.
Informatie en
voorlichting

Wijk/kleine
gemeente

Gewenst aanbiedingsniveau
van antwoorden

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers

x

x

x
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x
x

Eetpunt
10. Screening,
diagnostiek en
behandeling

Screening en diagnostiek
Crisisinterventie

x

x

11. Steun en
hulp van
mantelzorg

Steun en hulp van mantelzorg
Begeleiding en ondersteuning
van mantelzorg
Verlichting van zorgtaken

x

x

12. Zelfstandig
wonen en zorg

13. Niet zelfstandig
wonen

x

Behandeling

x

x

x

x

x

x

Financiële ontlasting
Ontheffing van inkomensverwerving
Ondersteunende begeleiding

x

Huishoudelijke hulp

x

Persoonlijke verzorging

x

Verpleging
Activerende begeleiding
(dagstructurering en activering)
Tijdelijk verblijf

x

x

2.000
5.000
10.000
50.000
200.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Langdurig verblijf

Schaalindeling:
 Thuis, in huis
 Buurt
 Wijk/kleine gemeente
 Stadsdeel/middelgrote gemeente
 Grote gemeente/subregio
 Regio

Landelijk

x

Regio

x

Grote gemeente/
subregio

Wijk/kleine
gemeentel

Ondersteuning bij bereiding van
de maaltijd
Maaltijdlevering thuis

Voeding

Buurt

Thuis

9.

Stadsdeel/
middelgrote
gemeente

Gewenst aanbiedingsniveau
van antwoorden

Behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers

-

5.000
10.000
50.000
200.000
500.000

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

Legenda kleuren
De beantwoording van bepaalde behoeften is voor burgers, die niet zelf in staat zijn om met eigen
middelen en mogelijkheden deze behoeften adequaat te beantwoorden, in de Zorgverzekeringswet,
AWBZ of de Wmo vastgelegd. Bij welke behoeften dit het geval is, wordt in bovenstaand overzicht
met een kleur weergegeven, waarbij de soort kleur aangeeft in welke wet dit geregeld is.
AWBZ-voorziening
Indien er sprake is van matige en/of gevorderde dementie kan bij deze behoefte de
AWBZ-indicatie Begeleiding worden afgegeven
Wettelijke Wmo-voorziening of taak
Zorgverzekeringswet
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Bijlage 2: Behoeftenkaart dementie
(Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie 2009)
Behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en een selectie van mogelijk
passende antwoordwijzen
Behoeften van mensen met
dementie en hun mantelzorgers
1.

2.

Informatie en
voorlichting

Participatie

Meldpunt

Informatie- en adviespunten in de wijk
Wmo-loket
Dementieconsulent
Dementiegids: sociale kaart (op internet)
Alzheimertelefoon
Belangenbehartigingsorganisatie
Meldpunt ouderenmishandeling

Educatie en scholing
(niet regulier)

Cursus leren omgaan met …..dementerenden
Cursus Tiltechniek

Ontmoeting

Wijk- en buurthuizen bieden doelgroep mogelijkheden
voor ontmoeting
Alzheimerafdeling
Buddy/maatjesproject
Alzheimercafé
Blijf actief bij dementie
Ontmoetingshuis
Inlooppunt voor mantelzorgers
Dag van de mantelzorg
Logeerhotel voor mantelzorgers
Algemeen of ziektespecifiek en/of relatiespecifiek
Inloopochtenden
Gespreksgroepen
Alzheimercafé
Ontmoetingshuis
Dagverzorging PG
KOP-groepen
Wijk- en buurthuizen bieden doelgroep mogelijkheden
voor ontmoeting
Vrijwilligers actief in specifiek recreatieaanbod voor
dementerenden: creatieve activiteiten, spel, muzie,
dans
Buddy/maatjesproject
Blijf actief bij dementie
Ontmoetingshuis
Logeerhuis
Dagopvang
Huiskamerproject
Dagopvang PG
Ontmoetingshuis

Informatie en voorlichting

Lotgenotencontact

Ontspanning

Sociale dagopvang
Sociale dagopvang en
toezicht

Aangepaste woonomgeving

Afdeling van Alzheimer Nederland
Zorgbelang Brabant
Dementieconsulent
Platform voor mantelzorgers
Vertegenwoordigers van de doelgroep worden actief
betrokken
Klanten-/cliëntenraden
Patientenvertegenwoordigers
Huisbezoek risicogroep (bijv. door Dementieconsulent)
Bemoeizorgteam GGZ
Meldpunt Ouderenmishandeling
Verantwoordelijkheid van hulpverleners (inherent aan
taakinvulling van de in de zorg betrokken hulpverleners): signaleren van dementie en van overbelasting bij
mantelzorg door eerste lijnszorg
Woonzorgservicezone
Clusterwoningen voor dementerenden

Fysieke woning-

(Complexgewijze) woningaanpassingen, woningpluspro-

Belangenbehartiging

Burgerparticipatie en
beleidsontwikkeling

3.

Specifieke
preventie

4. Wonen

Een selectie van mogelijke antwoorden

Bemoeizorg

36

Behoeften van mensen met
dementie en hun mantelzorgers
aanpassing
Veiligheidstechniek in
de woning
(Verpleeg-)
hulpmiddelen
Aangepaste
woonvorm
5.

Adviserende
en administratieve hulpverlening

Adviserende en
administratieve
hulpverlening
Financiële
tegemoetkoming

Inkomensondersteuning

6.

Het verkrijgen
van voorzieningen op
maat

Consultatie en
advies
Bemiddeling
Indicatie en toewijzing van individuele
Wmo-voorzieningen
Indicatie van toewijzing van AWBZfuncties
Indicatie voor verkrijgen van materiële/financiële hulp
Regie en
coördinatie

Cliënt(-systeem)
ondersteuning

7.

Mobiliteit

Individuele
vervoers/
verplaatsingshulpmiddelen
Aangepast vervoer
buitenshuis

8.

Service

Haal- en brengservicediensten
Servicediensten
thuis

Een selectie van mogelijke antwoorden
jecten
Woonzorgvoorzieningen
Personenalarmering
Domoticavoorzieningen
Hooglaagbed
Incontinentiemateriaal
Hulpmiddelen zoals douchestoel, postoel
Kangoeroewoning
Mantelzorgwoning
Groepswoning voor dementerenden
Dementieconsulent
Formulierenbrigade
Maatschappelijk werk
Professionele hulp bij administratie
Inkomensondersteunende voorzieningen en/of belastingen (toeleiding is mogelijke rol voor Wmo-loket)
Tegemoetkomingsregeling Buitengewonen Uitgave
(TBU) wordt overgeheveld naar Wmo, toegespitst op
chronisch zieken en mensen met handicap
Toeleiding is mogelijke rol voor Wmo-loket
Bijvoorbeeld bij beperkte AOW (denk o.a. Surinaamse
ouderen, allochtonen), onder minimuminkomensgrens
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kortingspas voor culturele activiteiten/centra
Bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening
Hulptelefoon
Dementieconsulent
(Allochtone) ouderenadviseur
Mantelzorgconsulent
Dementieconsulent
Voor collectief doelgroepspecifieke voorzieningen en
individuele voorzieningen, ook specifiek voor de mantelzorg
Indicatie, ook middels huisbezoek (zeer gewenst)
Gemeente heeft taak in toeleiding naar de AWBZ
De behoefte van de zorgbehoevende is bepalend of een
indicatie verstrekt wordt
CIZ
Kan rol zijn voor het Wmo-indicatieloket
Voorzieningen in het kader van inkomensondersteuning
Dementieconsulent
Gewenst/noodzaak bij een aanbodpakket dat door
meerdere hulpverleners/organisaties wordt aangeboden
Zorgcoordinator
Casemanager
Zorgtrajectbegeleider
Dementieconsulent
Mantelzorgconsulent
Ondersteunende begeleiding in de thuissituatie
Ondersteuningsgroep (voor mantelzorgers gekoppeld
aan respijtvoorziening)
Video-Interactie-Begeleiding
Bij fysieke achteruitgang, motorische problematiek
Duwrolstoel
Rollator
Begeleiding bij vervoer
Begeleidingskosten openbaar vervoer
Vervoersvoorzieningen zoals collectief vervoer
Woonzorgservice in de wijk
Kapper
Pedicure
Praktische steun
Vriojwillige oppascentrale
Geheugen zoekt steun
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Behoeften van mensen met
dementie en hun mantelzorgers

Overige servicediensten
9.

Voeding

Screening,
diagnostiek
en behandeling

Huishoudelijke verzorging
Alphahulp

Maaltijdlevering
thuis

Praktische thuishulp (vrijwilligers)
Warme maaltijddienst (indien de persoon hier mee over
weg kan ofwel dit kan hanteren)
Inkomensondersteunende voorziening (indien de persoon dit aan kan, gezien zijn problematiek)
Eetpunt in de wijk of in (woon-)zorgcentra (indien de
persoon dit aan kan, gezien zijn problematiek)
Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
GGZ

Screening en
diagnostiek
Behandeling

Crisisinterventie
11.

Steun en hulp
van mantel
zorg

Steun en hulp van
mantelzorg

Begeleiding en
ondersteuning van
mantelzorg

Tijdelijk ontlasting

Verlichting van
zorgtaken

Financiële ontlasting

Ontheffing van inkomensverwerving
12.

Zorg en thuiswonen

Buddy/maatjesproject
Financiële tegemoetkoming in de kosten
Warme maaltijddienst
Woonzorgservice in de wijk
Hoteldiensten
Geheugen zoekt steun

Ondersteuning
bij bereiding van de
maaltijd

Eetpunt

10.

Een selectie van mogelijke antwoorden

Ondersteunende
begeleiding

Huishoudelijke hulp

Persoonlijke
verzorging

Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
GGZ
Dagverpleging
Crisisopname bij plotselinge uitval van mantelzorg
Gemeente is mede verantwoordelijk voor het voorkomen van overbelasting van de mantelzorg en kan een
rol spelen in het mede realiseren van randvoorwaarden
zodat mantelzorg geboden kan worden
Lotgenotencontact
Gespreksgroepen
Inloopochtenden/punten voor mantelzorgers
Mantelzorgconsulent
Dementieconsulent
Respijtvoorzieningen: voor tijdelijke overname van taken van de mantelzorger
Oppas in huis
Buddy/maatjeszorg
Sociale dagopvang
Sociale dagopvang en toezicht
Mogelijk antwoord is ook gebaseerd op behoefte van de
dementerende c.q. de beperking van de mantelzorger
(eventueel in combinatie met AWBZ-functietoekenning
en/of individuele Wmo-voorziening toegekend aan persoon met beperking)
Het mantelzorg verlenen vergemakkelijken
Praktische steun (vrijwilligershulpdiensten)
Mogelijk antwoord is ook gebaseerd op behoefte van de
dementerende c.q. de beperking van de mantelzorger
Ter bestrijding van hoge kosten in relatie tot zorg bieden: inkomensondersteunende maatregelen en/of belasting
Financiele tegemoetkoming als langdurig (-> 6 maanden) mantelzorg geboden wordt aan zorgbehoevende
met minimaal 6 maanden AWBZ-indicatie
Mantelzorg bieden mogelijk maken, bijvoorbeeld met
behoud van uitkering
Algemene Bijstandswet
Dagverzorging PG
Ontmoetingshuis
Ontmoetingscentrum
Dementieconsulent (individu/systeem)
Video Interactiebegeleiding (systeem)
Maatje, buddy
Praktische thuishulp (vrijwilligers)
Terminale vrijwillige thuiszorg
Alpha-hulp
Huishoudelijke verzorging
Zie Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
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Behoeften van mensen met
dementie en hun mantelzorgers
Verpleging

Activerende begeleiding (dagstructurering en activering)
13.

Onzelfstandig
wonen

Tijdelijk verblijf

Langdurig verblijf

Een selectie van mogelijke antwoorden
Wijkverpleging
Ziekenverzorging
Verpleeghuiszorg thuis
Dagbehandeling
Ontmoetingscentrum
Ter ontlasting van de mantelzorg
Logeervoorziening
Welkomgezin
Logeerhuisopname in verzorgingshuis
Intervalopname
Kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg en –toezicht
Afdelings groepsverzorging
Groepswoning met 24-uurszorg en –toezicht
Afdeling met 24-uurszorg en –toezicht
Herbergiershuizen
Particulier initiatief
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Bijlage 3: Schema ‘Wiens verantwoordelijkheid kan dit
zijn?’
(Bron: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie)

Behoeften van mensen met dementie
en hun mantelzorgers
1. Informatie en
voorlichting
2. Participatie

1. Voor de
diagnose7

2. Diagnosefase

3.

Manifeste fase
thuis

opname

Informatie en
voorlichting
Meldpunt
Educatie en scholing
(niet regulier)
Ontmoeting
Lotgenotencontact
Ontspanning
Sociale dagopvang
Sociale dagopvang
en toezicht
Belangenbehartiging
Burgerparticipatie en
beleidsontwikkeling

3. Specifieke
preventie

Bemoeizorg

4. Wonen

Aangepaste
woonomgeving
Fysieke woningaanpassing
Veiligheidstechniek
in de woning
(Verpleeg-)
hulpmiddelen
Aangepaste
woonvorm8
Adviserende en
administratieve
hulpverlening
Financiële tegemoetkoming
Inkomensondersteuning

5. Financiële/
administratieve hulpverlening

6. Het verkrijgen van
voorzieningen op maat

Consultatie en advies
Bemiddeling
Indicatie en toewijzing
van individuele Wmovoorzieningen
Indicatie van toewijzing van AWBZfuncties
Indicatie voor verkrijgen van materiële/
financiële hulp
Regie en coördinatie
Cliënt(-systeem)
ondersteuning

7
8

Ook wel de ‘niet-pluisfase’ genoemd.
AWBZ-verblijfsvormen passen bij de beantwoording van behoeftecategorie 13.
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Behoeften van mensen met dementie en
hun mantelzorgers
7. Mobiliteit

8. Service

1. Voor de
diagnose9

2. Diagnosefase

3.

Manifeste fase
thuis

Individuele vervoers-/
verplaatsingshulpmiddelen
Aangepast vervoer
buitenshuis
Haal- en brengservicediensten
Servicediensten thuis
Overige servicediensten

9. Voeding

Ondersteuning bij bereiding van de maaltijd
Maaltijdlevering thuis
Eetpunt

10. Screening,
diagnostiek en behandeling
11. Steun en
hulp van
mantelzorg

Screening en diagnostiek
Behandeling
Crisisinterventie
Steun en hulp van
mantelzorg
Begeleiding en ondersteuning van mantelzorg
Verlichting van zorgtaken
Financiële ontlasting

12. Zorg en
thuis wonen

Ontheffing van inkomensverwerving
Ondersteunende begeleiding10
Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Activerende begeleiding
(dagstructurering en
activering)11

13. Onzelfstandig
wonen

Tijdelijk verblijf
Langdurig verblijf

Mogelijke financieringskaders voor beantwoording van de behoeften
Privaat
Wmo
Zorgverzekeringswet (eventueel in aanvullend pakket)
AWBZ
Wet werk en bijstand/Belastingwetgeving

9

Ook wel de ‘niet-pluisfase’ genoemd.

10

Beantwoording valt binnen de AWBZ-functie Begeleiding. Dagopvang en huiskamerproject zijn
mogelijke antwoorden passend bij behoeftecategorie participatie, sociale opvang (met toezicht).
11
Beantwoording valt binnen de AWBZ-functie Behandeling.
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