Jaarverslag 2020 V&VN vakgroep dementieverpleegkundige
Inleiding
Het jaar 2020 heeft COVID ook een uitwerking gehad op de het werk als
dementieverpleegkundigen in de wijk. Uiteraard ook voor de vakgroep
dementieverpleegkundigen liep COVID als een rode draad door het jaar 2020. De eens fysieke
bijeenkomsten werden omgezet naar digitale bijeenkomsten. Ondanks de enorme druk door
het primaire proces als dementie verpleegkundigen in de wijk hebben we als vakgroep het
volgende kunnen bereiken.
In 2020 heeft V&VN vakgroep dementieverpleegkundigen kunnen werken aan de volgende
punten;
1. Het verhogen van de kennis en kunde van dementieverpleegkundigen en collega’s uit
de eerste lijn over inhoudelijke zaken rondom dementiezorg en casemanagement.
2. De dementieverpleegkundigen blijft inhoudelijke input geven en hiermee ook beleid
bepalen over casemanagement en dementie aan de landelijke bestuurstafels en
bureau overleggen met landelijke partijen.
3. De vakgroep dementieverpleegkundigen heeft zich ingezet voor richtlijnontwikkeling
in zaken dementiezorg en het mede ontwikkelen van de zorgstandaard dementie
2020.
4. V&VN heeft het ambassadeurstraject voor wijk en dementie verpleegkundigen.
Formeel is de vakgroep dementieverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen
opdrachtgever van het ambassadeurstraject. Samen met de projectleider van het
ambassadeurstraject
5. Verbinding zoeken en samenwerking met de Sociale Benadering bij dementie van Anne
Mei The en Alzheimer Nederland en de beroepsvereniging BPSW voor onze collega
casemanagers dementie met een social work achtergrond.
6. De vakgroep dementie verpleegkundigen bleef ook in 2020 aandacht in media vragen
voor casemanagement dementie en dementiezorg.
Uitwerking en realisatie van de punten:
1. Het verhogen van de kennis en kunde van dementieverpleegkundigen en collega’s
uit de eerste lijn over inhoudelijke zaken rondom dementiezorg en
casemanagement.
Nu voor het tweede jaar organiseert de vakgroep dementieverpleegkundigen samen
met de functiegroep casemanagers dementie social work masterclasses rondom
dementie gerelateerde onderwerpen. Naast kennisverbreding voor onze achterban
vinden wij het als vakgroep ook belangrijk om de verbinding te zoeken met collega’s
uit de eerstelijns zorg. De Masterclasses zijn daarom ook toegankelijk voor
wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De masterclasses zijn uiteraard ook
geaccrediteerd voor de net genoemde beroepsgroepen.
Onderwerpen die in 2020 zijn behandeld zijn;
 De meerwaarde van de professional in de dementievriendelijke samenleving
samen met AVANS+ en Dementievriendelijk Brabant (Stichting Zet)
 Wensen en behoeften inventariseren – Denken in mogelijkheden deel 1



Wensen en behoeften inventariseren – Denken in mogelijkheden deel 2 Beide
masterclasses werden samen georganiseerd met UKON (Universitair
Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) en de Hogeschool Rotterdam.

2. De dementieverpleegkundigen blijft inhoudelijke input geven en hiermee ook beleid
bepalen over casemanagement en dementie aan de landelijke bestuurstafels en
bureau overleggen met landelijke partijen.
Na het landelijk actieplan casemanagement dementie wat in 2018 afliep waren een
aantal thema’s die de aandacht bleven vragen zoals;
- De zorginkoop door zorgverzekeraars in zake casemanagement dementie
- De toegang tot het casemanagement dementie. In sommige regio’s is er
nog steeds een wachtlijst voor het gebruik van casemanagement dementie.
De wachtlijsten worden landelijk gemonitord door de NZA
- Samenwerking met huisartsen loopt in bepaalde regio’s niet goed. Er is een
landelijke werkgroep geformeerd die met dit onderwerp aan de slag gaan.
De vakgroep dementieverpleegkundig participeert in deze werkgroep.
- Indicatiestelling met hulp van social work. Eind 2020 stond dit onderwerp
op de agenda van de taakgroep casemanagement dementie. In 2021 is hier
een werkgroep over geformuleerd samen V&VN, ZN en de BPSW.
3. De
vakgroep
dementieverpleegkundigen
heeft
zich
ingezet
voor
richtlijnontwikkeling in zaken dementiezorg en het mede ontwikkelen van de
zorgstandaard dementie 2020.
In 2020 is na twee jaar hard werken de zorgstandaard dementie gepresenteerd. De
nieuwe zorgstandaard dementie is opgesteld door meer dan 20 partijen en bevat 25
aanbevelingen en 12 kwaliteitsindicatoren. De vakgroep dementieverpleegkundigen
heeft actief meegeschreven aan de zorgstandaard dementie.
Niet alleen de zorgstandaard dementie werd gepubliceerd ook de V&VN handreiking
Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken
professionals.
Verder participeert de vakgroep dementieverpleegkundigen in de volgende
richtlijnontwikkeling en onderzoeken
- Demenzien (Windesheim)
- Partner in Balans
- Begeleidingscommissie Samen Verder na de diagnose
- Onbegrepen gedrag van thuiswonende migranten met dementie
- Delierichtlijn 2020 (Federatie Medisch Specialisten)
4. V&VN heeft het ambassadeurstraject voor wijk en dementieverpleegkundigen.
Formeel is de vakgroep dementieverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen
opdrachtgever van het ambassadeurstraject 2020/2021. Samen met de projectleider
van het ambassadeurstraject.
Al enkele jaren wordt er binnen de afdeling M&G jaarlijks gestart met de
ambassadeursopleiding voor wijk en dementieverpleegkundigen. In 2020 is door de
vakgroep voorzitter dementie en wijk gezocht naar meer samenwerking met de
vakgroep en is het totale ambassadeurs opleidingstraject herzien. De certificering van

groep 7 heeft digitaal plaats gevonden en heeft het boek Speak Up opgeleverd. Een
verhalenbundel
uit
de
wijk
met
praktijkverhalen
van
wijk
en
dementieverpleegkundigen. Groep 8 zou starten in het najaar van 2020 maar is
vanwege de Covid crisis uitgesteld tot het najaar van 2021.
5. Verbinding zoeken en samenwerking met de Sociale Benadering bij dementie van
Anne Mei The en Alzheimer Nederland en de beroepsvereniging BPSW voor onze
collega casemanagers dementie met een social work achtergrond.
Doel van het project “Verbinding Casemanagement en Sociale Benadering” is om het
casemanagement bij dementie, de sociale benadering bij dementie en Samen
Dementievriendelijk nog meer met elkaar te verbinden. Hiermee wordt de verankering
van de dementieverpleegkundige in de eerstelijns en met de samenleving nog steviger.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te laten zien dat hbo-verpleegkundigen verder
en breder kijken dan alleen het medische domein.
Het hier beschreven plan houdt in dat de samenwerking in een regio of proeftuin
wordt opgezet, namelijk Rotterdam. De reden daarachter is vooral om snel meters te
kunnen maken en te voorkomen dat het project onnodig blijft steken in het
vervolmaken van allerlei randvoorwaarden. De pilot wordt vormgegeven door een
werkgroep die door V&VN, Alzheimer Nederland en Tao of Care formeel van opdracht
wordt voorzien. De werkgroep bestaat uit gedreven en creatieve
dementieprofessionals, al wordt niet uitgesloten dat ook andere professionals
deelnemen. Daarnaast worden enkele vertegenwoordigers van de doelgroep en
vrijwilligers uitgenodigd – via bijvoorbeeld een van de regionale afdelingen van
Alzheimer Nederland – om deel te nemen aan de werkgroep.
6. De vakgroep dementie verpleegkundigen bleef ook in 2020 aandacht in media
vragen voor casemanagement dementie en dementiezorg.
De vakgroep dementieverpleegkundigen heeft in 2020 voor het eerst samengewerkt
met Concept Streets. Concept Street ontwikkelt en produceert tv-programma’s,
documentaires en online content voor omroepen, zenders, streamingplatforms en
adverteerders in binnen- en buitenland. Samen met SBS 6, Alzheimer Nederland werd
vlak voor de Covid crisis gestart met de opnames van Restaurant Misverstand wat in
het najaar van 2020 is uitgezonden. Vakgroepleden heeft op de achtergrond
casemanagement dementie geleverd aan de deelnemers en mantelzorgers van de
deelnemers. Voor 2021 zijn er weer plannen voor een tweede serie. Tijdens het
schrijven van het jaarverslag worden er weer deelnemers geworven voor een tweede
seizoen. Naast Restaurant Misverstand zijn er tal van interviews gegeven over
dementie en casemanagement gerelateerde onderwerpen in vakbladen en regionale
en landelijke media.

