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Dementie raakt iedereen

Dementie komt in Nederland steeds vaker voor. En in de 

Liemers, waar relatief veel ouderen wonen, stijgt het aantal 

mensen met dementie nog harder dan in de rest van het land. 

Momenteel wonen er in onze regio ongeveer 2.300 mensen met 

dementie. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 5.300 mensen 

in 2050.
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Dementie raakt de hele maatschappij. Het is een ingrijpende ziekte 
met veel gevolgen voor het dagelijks leven. Niet alleen voor mensen 

met dementie zelf, maar ook voor iedereen in hun omgeving. 

Doordat de ziekte verschillende fases kent, verandert de behoefte 
aan zorg en ondersteuning in de loop der tijd. Juist voor mensen 

met dementie is het belangrijk dat zij op dit vlak samenhang 

ervaren. Daarom is goede,  afgestemde zorg en ondersteuning op 
maat nodig. 

In de Liemers werken organisaties op het gebied van zorg, welzijn 

en wonen nauw samen om dit mogelijk te maken. Vanuit al deze 

organisaties zetten professionals en vrijwilligers zich in voor 

mensen met dementie en hun mantelzorgers. Uit deze netwerk

samenwerking is Keten Dementie de Liemers ontstaan. In deze 
brochure leest u wat de samenwerking binnen Keten Dementie de 
Liemers concreet betekent voor u als professional of vrijwilliger.

Voor professionals en vrijwilligers

Deze brochure is bedoeld voor iedereen in de Liemers die als 

professional of vrijwilliger met dementie te maken heeft. Bent u 

mantelzorger of familielid van iemand met dementie? Kijk dan op 

www.ketendementiedeliemers.nl voor informatie over dementie en 

over de ondersteuningsmogelijkheden. 
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Wat is Keten Dementie de Liemers?

Keten Dementie de Liemers is een samenwerkingsverband dat 

erop gericht is om mensen met dementie in elke fase van de 

ziekte integrale zorg en ondersteuning te bieden. Het achterlig-

gende doel van de samenwerking is dat mensen met dementie 

en hun naasten kwaliteit van leven blijven ervaren, ook als de 

ziekte vordert. Afgestemde, samenhangende zorg en onder-

steuning draagt daaraan bij.

De netwerksamenwerking rond dementie bestrijkt een breed palet 
aan professionals en vrijwilligers. Het gaat bijvoorbeeld om huis

artsen, wijkverpleegkundigen en medewerkers van de gemeenten 

in de regio, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties, woningcorpora

ties, de politie en Alzheimer Nederland. Maar ook om vrijwilligers 
van bijvoorbeeld de bibliotheek en de biljartclub.

Belangrijke opbrengsten van het samenwerkingsverband zijn:
• casemanagement: betere afstemming dankzij één aanspreek

punt;

• passend aanbod voor mensen met dementie in de regio;

• heldere informatie voor mensen met dementie en hun mantel

zorgers;

• scholing en voorlichting voor professionals en vrijwilligers.
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Cliëntdialoog

De samenwerkende partijen binnen Keten Dementie de Liemers 

nemen steeds de situatie en de behoeften van mensen met 

dementie en hun mantelzorgers als uitgangspunt. In 2018 zijn zo’n 

20 professionals in gesprek gegaan met mensen met dementie en 

hun mantelzorgers, om te horen wat zij belangrijk vinden op het 

gebied van zorg en ondersteuning. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat 

er meer aandacht nodig is voor voorlichting en voor de ‘niet-pluis-

fase’, waarin mensen vaak met veel vragen zitten.
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Casemanagement: één aanspreekpunt

Casemanagers dementie begeleiden mensen met dementie thuis 

en helpen hen om passende ondersteuning te krijgen. Zij werken 

daarbij nauw samen met wijkverpleegkundigen. In de Liemers 

werken dertien casemanagers die zijn verbonden aan Keten 

Dementie de Liemers. Elke casemanager heeft een eigen werk-
gebied.

Casemanagers kijken vanuit de persoonlijke situatie welke 

 ondersteuning nodig is. Het gaat dan om ondersteuning in brede 

zin: niet alleen zorg, maar ook wonen en welzijn. Daarmee hebben 
casemanagers een belangrijke verbindende rol in de keten. Zij 

weten precies welke mogelijkheden er zijn in de regio, bijvoorbeeld 

voor dagbesteding. Zo zorgen zij voor betere afstemming, goede 

verwijzingen en samenhangende ondersteuning.

Voor huisartsen en medewerkers van sociale wijkteams is de 

casemanager een laagdrempelig aanspreekpunt, naar wie ze 

kunnen verwijzen. Zij hoeven daardoor niet zelf uit te zoeken 

welke ondersteuning het beste past. Ook bij een vermoeden 

van dementie kunt u contact opnemen met de casemanager.

‘Het lotgenotencontact in Duiven is echt een 

succes. Wat helpt is dat de praktijk-

ondersteuner van de huisarts mensen actief 

aanspreekt. Zij zegt dan: ‘Dit is echt iets voor jullie, hier moet je 

heen.’ Als case manager probeer je steeds dat soort betrokken-

heid aan te jagen.’ Ingeborg Deddens, casemanager



www.ketendementiedeliemers.nl 7www.ketendementiedeliemers.nl

Afspraken rond casemanagement

Binnen Keten Dementie de Liemers hebben organisaties 

afspraken gemaakt voor goed casemanagement. Case managers 

uit verschillende gebieden werken samen om van elkaar te leren, 

de werkwijze te verbeteren en de processen goed te  organiseren. 

Daarbij zijn de aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie 

leidend.

De casemanagers werken vanuit thuiszorgorganisaties en zijn 

verbonden aan Keten Dementie de Liemers. Casemanagers zijn 

onafhankelijk. Zij kijken dus zonder belang wat het beste is voor 

een cliënt. 
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Passend aanbod in de regio

Dagbesteding, logeeropvang, contact met lotgenoten… Mensen 
met dementie en hun mantelzorgers hebben behoefte aan ver 

schillende vormen van ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat 
er een goed, breed ondersteuningsaanbod in de regio is, afgestemd 

op individuele wensen en op de fases van dementie waarin mensen 

zich bevinden. Dat aanbod moet ook goed vindbaar zijn.

Ontbreekt er een bepaald type ondersteuning? Dan zoeken de 
casemanagers samen met de organisaties in het netwerk naar 

nieuwe mogelijkheden. Zo is in Duiven en Westervoort de afgelopen 
tijd veel gebeurd op het gebied van lotgenotencontact. Er zijn 
bijvoorbeeld cursussen en wandelingen georganiseerd onder 

leiding van professionals. 

Vindt u zelf dat er ondersteuning ontbreekt? Of is het aanbod 

er wel, maar is het onvoldoende bekend? Neem contact op met 

de case manager in uw werkgebied.

Pilot in Duiven en Westervoort

In de gemeenten Duiven en Westervoort is een samenwerkingspilot 

gestart met sociale wijkteams en casemanagers. Hierbij is meer tijd 

vrijgemaakt om mensen met dementie op maat te kunnen onder-

steunen. Daardoor is niet alleen de samenwerking tussen 

gemeenten, welzijnsorganisaties en casemanagers versterkt, maar 

zijn ook concrete initiatieven ontplooid, zoals mogelijkheden om 

kleinschalige voorlichting te verzorgen op bijvoorbeeld de kaartclub. 

De bedoeling is om deze werkwijze ook in andere gemeenten 

verder te ontwikkelen.
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Heldere informatie voor mensen met dementie en 

hun mantelzorgers

Mensen met dementie en (vooral) hun mantelzorgers lopen vaak 
rond met vragen. Zouden dit symptomen van dementie kunnen 

zijn? Wat kunnen we de komende tijd allemaal verwachten? Hoe 

gaan we daar het beste mee om? Welke ondersteuning is er en hoe 

regelen we die? Wat komt er allemaal kijken bij een verhuizing naar 

een verpleeghuis?

Een belangrijk doel van de samenwerking binnen Keten Dementie 
de Liemers is om die vragen te beantwoorden. Op de website www.

ketendementiedeliemers.nl is veel informatie te vinden over 

dementie en ondersteuning. Binnen de pilot in Duiven en Wester
voort zijn vier informatiekoffers samengesteld met boeken, folders 

en andere materialen over dementie. Mantelzorgers kunnen deze 
materialen lenen of bekijken, bijvoorbeeld in de bibliotheek of 

tijdens informatiebijeen komsten. Professionals en vrijwilligers 

kunnen (onderdelen van) de koffers ook meenemen naar cliënten.

Informeren wordt vaak gecombineerd met lotgenotencontact. Zo

zijn een symposium (‘De mens zien’) en een theatershow (‘Dag 
Mama’) georganiseerd. Mantelzorgers leren bij zo’n gelegenheid 
over dementie, maar wisselen ook ervaringen uit. Ook het maan

delijkse Alzheimer Café in Zevenaar draait om ontmoeting én het 
ontvangen van informatie.

Heeft u zelf te maken met mantelzorgers of cliënten die vragen 

hebben? U kunt ze altijd verwijzen naar de website of in 

contact brengen met een casemanager. 
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Dementie ervaren met VR-bril

Om mantelzorgers te laten ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn, 

zijn tijdens de pilot in Duiven en Westervoort Virtual  Reality-brillen 

ingezet. Met de 360 graden-simulatiefilm op de VR-bril kruip je in de 
huid van iemand met dementie, en hoor je wat die persoon denkt 

tijdens dagelijkse situaties als koffiezetten of bezoek ontvangen. 
Daardoor begrijp je beter wat de ziekte in de praktijk betekent. 

Casemanagers voeren achteraf een nagesprek om de ervaringen te 

duiden. 

‘Iedereen kan ons als casemanagers 

 benaderen. Huisartsen en politie weten ons 

meestal wel te vinden, maar bijvoorbeeld ook 

de brandweer en de woningcorporatie kunnen bij ons terecht. 

Gaat het rookalarm af bij iemand die verward overkomt? Heeft 

een oudere vrouw zich opgesloten op het toilet? Vaak kennen wij 

de mensen om wie het gaat en kunnen we snel tot een oplossing 

komen.’ Hedwig Coppieters, casemanager
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Scholing voor professionals en vrijwilligers

Dementie is een complexe ziekte. Professionals en vrijwilligers 
hebben kennis nodig om dementie te herkennen en om men sen 

met dementie goed te ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om 

kennis over dementie zelf als om kennis over het ondersteunings

aanbod. Binnen het netwerk zijn diverse  mogelijkheden om die 
kennis te vergroten. 

Zo zijn er scholingen voor wijkverpleegkundigen en andere profes

sionals.. Er zijn ook plannen voor een scholingsaanbod voor 
 huisartsen, gericht op vroegsignalering tijdens de ‘niet-pluisfase’. 
Vaak duurt het namelijk lang voordat mensen met dementie een 

diagnose krijgen, wat veel onzekerheid met zich meebrengt. 

Ook professionals en vrijwilligers buiten de zorg kunnen zich verder 

ontwikkelen op het gebied van dementie. Case managers verzorgen 

voorlichting aan bijvoorbeeld  mede werkers van woningbouw  

ver enigingen, supermarkten en aan vrijwil ligers van verenigingen, 

zoals de ouderensoos of de handwerkclub. 

Heeft uw organisatie behoefte aan voorlichting over dementie? De 

casemanagers denken met u mee en verzorgen graag een training 

op maat.

 

Maatschappelijke bewustwording

De samenwerking binnen Keten Dementie de Liemers draagt ook 

bij aan brede maatschappelijke bewustwording over dementie. In 

de samenleving is nog veel onbegrip over de ziekte. Mantelzorgers 

krij gen bijvoorbeeld soms met vervelende vooroordelen te maken. 

Vanuit de keten wordt maatschappelijke bewustwording gestimu-

leerd, bijvoorbeeld op social media en met artikelen in lokale kranten.



Voor vragen, advies en ondersteuning kunnen 

inwoners van de Liemers ons bereiken via:

www.ketendementiedeliemers.nl

info@ketendementiedeliemers.nl

Samen sterk voor kwaliteit van leven

Werkt u of uw organisatie met mensen met dementie in de Liemers? 

Neem contact op met een casemanager om te kijken wat de 

 mogelijkheden zijn voor uw cliënten en hun mantel zorgers. Vanuit 

het netwerk draagt uw organisatie direct bij aan betere ketenzorg in 

de Liemers. Contactgegevens van de casemanagers vindt u op 

www.ketendementiedeliemers.nl.

Samen zetten we ons in voor de kwaliteit van leven van mensen met 

dementie en hun mantelzorgers.
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