
Tijdschrift M&G jaargang 22 nummer 226

Tekst:  
Gerben 
Jansen
Foto’s:  
Fouad Hallak 

eerstelijnszorg. Neem bijvoorbeeld de samenwerking 

met huisartsen en de welzijnssector.’ 

Samen met Alzheimer Nederland gaat de vakgroep de 

komende jaren op zoek naar oplossingen om mensen 

met dementie en hun mantelzorgers meer zorgarme 

jaren te bezorgen, dus meer preventie. De dementie-

verpleegkundige geeft bijvoorbeeld mantelzorgers 

advies en voorlichting hoe ze zich zo goed mogelijk 

kunnen voorbereiden op wat komen gaat als hun 

dierbare getroffen wordt door dementie. 

Tao of Care 
Daarna was het woord in het plenaire deel Mark Smit 

van Tao of Care, de sociale benadering van dementie. 

Hoe kunnen de stromingen sociale benadering, case-

management dementie en de dementievriendelijke 

samenleving meer integreren in de eerste lijn?  

De aftrap van deze dag was voor Julie Meerveld van 

Alzheimer Nederland, een organisatie die al jaren een 

samenwerkingspartner is van de vakgroep Dementie-

verpleegkundigen. Meerveld onderstreept het belang 

van casemanagement dementie in de thuissituatie. ‘De 

casemanager dementie is de spin in het web voor de 

mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen 

trekken we vaak op als het gaat om zaken als case-

management dementie en ontwikkelingen binnen de 

Wat begon als een kleinschalig idee van de vakgroep Dementieverpleegkundigen, is 
uiteindelijk uitgegroeid tot een groot symposium voor 250 dementieverpleegkundigen.  
De eerste editie zou op 25 november 2021 plaatsvinden, maar werd vanwege de  
Covid-pandemie uitgesteld tot het voorjaar van 2022. Het vond plaats op donderdag  
14 april 2022. 

Casemanagement  
dementie en de toekomst
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dementievriendelijke samenleving had een workshop 

georganiseerd. Centrale vraag: hoe kunnen dementie-

verpleegkundigen meer betrokken worden bij maat-

schappelijke problematiek rondom mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. Hoe zorg je er 

bijvoorbeeld voor dat bij het koor waarin mensen met 

dementie zingen, deze mensen toch welkom blijven. 

Als dementieverpleegkundige kun je hierin een 

verbindende rol spelen. 

Een vervolg
De laatste twee parallelle sessies gingen over de 

economie en de zorgverzekeraar. Welke uitdagingen 

kunnen we als dementieverpleegkundigen in de 

toekomst verwachten en hoe kijkt de zorgverzekeraar 

naar casemanagement dementie? Dit zorgde voor een 

stevige discussie in de zaal met sprekers maar 

uiteindelijk konden we het positief afsluiten. In de 

toekomst hebben de zorgverzekeraar en de 

dementieverpleeg kundige elkaar hard nodig! 

De aanwezigen gaven aan het symposium een  

vervolg te willen geven. Als vakgroep/afdeling 

dementieverpleegkundigen gaan we hier zeker  

mee aan de slag! 

Hij benadrukte: ‘Dementieverpleegkundigen en team-

leden sociale benadering kunnen meer integraal 

samenwerken binnen de dementiezorg en welzijn om in 

de toekomst te zorgen dat we meer mensen met 

dementie en hun mantelzorgers kunnen bedienen.’

Ook Partner in Balans verzorgde een workshop. Partner 

in Balans is een hybride vorm van mantelzorgonder-

steuning van deels fysiek door de dementieverpleeg-

kundige en een onlineprogramma om mantelzorgers 

beter te kunnen ondersteunen. 

Voor de lunch was er nog een interview met deelnemers 

van Restaurant Misverstand van seizoen 2. Ze vertelden 

over hun belevenissen in het Restaurant Misverstand en 

benadrukte hoe belangrijk het programma voor ze was. 

Ze hadden het gevoel dat ze er weer bij hoorden! 

Het middagprogramma bestond uit twee parallelle 

sessies over Integrale zorg conform de Zorgstandaard 

Dementie. Daar gingen praktische vragen rond, zoals: 

hoe kun je integrale zorg implementeren binnen je 

werkzaamheden als dementieverpleegkundige? Ook de 
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Julie Meerveld van Alzheimer Nederland was de eerste 

spreker van de conferentie

Voorzitter Gerben Jansen van V&VN  Dementie

verpleegkundigen in actie

‘Hoe kunnen dementieverpleeg -
kundigen meer betrokken worden  
bij maatschappelijke problematiek?’ 




