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Hoe staat het anno 2022 met…

Dementie werd lange tijd gedomineerd door het 

medische zorgdomein, The is meer voor de integrale 

visie op dementie en onderstreept al jaren het belang 

om ook sociologisch en antropologisch perspectief 

naar dementie te kijken. Haar visie kreeg destijds 

uitgebreid aandacht in een interview met haar in 

Tijdschrift M&G. Inmiddels is AnneMei The sinds 

oktober 2022 bijzonder hoogleraar Langdurige zorg 

en Sociale Benadering Dementie aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Dus je kunt zeggen dat er 

flink wat stappen gedaan zijn sinds dit interview in de 

onderzoekswereld. 

Maar dat niet alleen. De noodzaak en behoefte om 

breder naar dementie te kijken is inmiddels ook 

door gedrongen binnen het zorgdomein en dan 

specifiek binnen het casemanagement dementie. Al 

langer zochten Alzheimer Nederland, Tao of Care en 

de dementie verpleegkundigen/casemanagers 

dementie binnen de afdeling Dementieverpleegkun

digen van V&VN naar manieren om het een met het 

ander te verbinden. En dat gebeurde in het project 

Verbinding case management en Sociale Benadering 

waarin de drie partijen nauw samenwerkten. Doel 

van dit project was onderzoek te doen naar de 

integratie van de Sociale Benadering en de ‘Samen 

dementievriendelijk in de eerstelijnszorg’ voor 

mensen die thuis leven met dementie. Het project 

zou aanvankelijk tot december 2021 lopen, maar 

werd vanwege de coronacrisis verlengd. 

Veelzeggende resultaten
De resultaten laten zien dat de verbinding tussen 

casemanagement en de werkwijze rondom de 

Sociale Benadering hoopvol is en kwaliteit toevoegt. 

Tegelijkertijd zien we dat de werelden in de praktijk 

nog te veel gescheiden zijn. Tenslotte maakt de 

maatschappelijke context de urgentie voor deze 

verbinding prangender: het grootste deel van de 

mensen met dementie thuis en hun naasten wordt op 

dit moment niet ondersteund en bovendien is de 

arbeidsmarktproblematiek nijpend. 

Van experiment naar praktijk
Het belangrijkste doel van het project op korte 

termijn is om een volgende stap te zetten van een 

experiment (de Social Trial) naar de praktijk. Focus bij 

het inrichten van het project is gericht op het 

vergoten van de impact en het serieus opschalen ten 

opzichte van de Social Trial. Er wordt gekeken naar 

hoe we op grote schaal de leereffecten uit de Social 

Trial kunnen invoeren in de praktijk, in verbinding 

tussen Dementievriendelijke Samenleving, Sociale 

Benadering en het Casemanagement Dementie. 

Kortom: Op de vraag of de sociale benadering het 

fundament heeft gelegd voor dementie kunnen we 

concluderen dat dit fundament er is. Er is wel 

gekozen voor een meer integraal fundament samen 

met het casemanagement dementie en de dementie

vriendelijke samenleving. 

de sociale benadering  
bij dementie?
De redacteuren van Tijdschrift M&G schreven in de afgelopen jaren tal van 
artikelen over onder werpen waar ze nauw bij betrokken waren. In dit laatste 
nummer blikt een aantal van hen terug hierop terug en beschrijft hoe het er 
anno 2022 voorstaat. Redacteur Gerben Jansen, interviewde in juni 2017 
Anne-Mei The hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie (UvA), eigenaar van de 
Tao of Care en tevens lector Sociale Benadering Dementie aan de hoge school 
Stenden in Leeuwarden. Destijds vertelde ze bezig te zijn met het leggen van 
het fundament voor de sociale benadering bij dementie. We zijn nu dik vijf jaar 
verder; is dat fundament er inmiddels? 
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‘We werken nauw samen binnen het 
project: “Verbinding casemanagement 
en Sociale Benadering”’
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Per 1 januari 2023 splitst de vakgroep 

dementieverpleegkundigen zich af van de 

afdeling maatschappij en gezondheid en 

gaat verder als zelfstandige afdeling 

dementieverpleegkundigen. Heb je interesse 

in hoe dit project zich verder gaat ontwik

kelen houd dan de socials van de nieuwe 

afdeling goed in de gaten en abonneer je  

op de nieuwsbrief van de afdeling dementie

verpleegkundigen V&VN.




