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Daarom dementie
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Verbeteren kwaliteit van leven 
van mensen met dementie en 

hun mantelzorgers in alle fasen 
van dementie

Focusgroepen
zorgprofessionals

Relevant 
wetenschappelijk

onderzoek 

Patiëntreis

Data CZ 

Analyse van het 
huidige zorgpad

Input voor het programma
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Mantelzorger

Motivaties &

overtuigingen

Fases

Tijd

De patiëntreis toegelicht
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In Moerdijk zijn we in 2016 gestart met het 
optimaliseren van dementiezorg
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mailto:https://youtu.be/hOHLKnIPBsU?v=hOHLKnIPBsU


Op basis van de geprioriteerde knelpunten zijn 
werkgroepen aan de slag met oplossingen
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Werkgroep 1 : Vergroten van bewust-
wording over dementie

Werkgroep 2 : Versterken van de 
mantelzorger

Werkgroep 3 : Betere samenwerking 
tussen partijen die betrokken zijn
rondom een persoon met dementie

Geformeerde werkgroepenVastgestelde knelpunten

Te weinig informatie over 
(h)erkenning signalen & omgaan 

met dementie

Onvoldoende bekendheid met 
en inzicht in ondersteuning 

mantelzorger

Betrokken partijen zijn niet altijd 
van elkaar op de hoogte



De huidige zorg voor mensen met dementie in 
Moerdijk in beeld, wat ziet u?
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De huidige zorg voor mensen met dementie in 
Moerdijk in beeld, dit zag de professional
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“Het klopt wat hier staat”
“7 sessies nodig gehad om dit 

in beeld te krijgen”

“Ik moet er even wennen om 
dit te lezen”“Dit is complex zeg”



De huidige zorg voor mensen met dementie in 
Moerdijk in beeld, dit zag de mantelzorger
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“Kan het niet simpeler dan 
dit?”

“Ik zie zoveel lijntjes, veel te 
verwarrend allemaal”

“Als je in het ziekenhuis bent 
geweest voor diagnose, sta je 
daarna buiten en gebeurd er 
niks”



Het nieuwe zorgpad dementie in Moerdijk brengt 
de inspanningen uit het project samen
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Een paar voorbeelden van aanpassingen:
1. Een zorgpad voor de persoon met dementie én de 

mantelzorger
2. De wijkverpleegkundige/ casemanager zo vroeg 

mogelijk in beeld
3. Een centraal meldpunt Dementie voor inwoners 

die zich zorgen maken om iemand
4. Stepped care diagnostiek
5. Inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van 

alle professionals
6. Intensieve samenwerking zorg en welzijn
7. …..



We willen het liefst van andere voorbeelden leren, 
wat zou u ons kunnen leren?
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Met dank aan alle mantelzorgers, projectleden en 
projectsponsors in Moerdijk!

Meer informatie? 
Neem contact op met de projecteider: 
Janneke van Leijen, via janneke.van.leijen@cz.nl

mailto:janneke.van.leijen@cz.nl

