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1. Onderwerp en relevantie

• Dou le agi g  Huijs a  :  op de  Nederla dse urgers + i  

• In 2055 naar schatting 690.000 mensen met dementie in Nederland 

(Alzheimer Nederland 2016)

• Dementie vs. (stimuleren van) zelfredzaamheid

• Concreet: samenwerking hoe en waarom tussen gemeenten en 

zorgverzekeraars in de dementieketen



2. Vraagstelling (1)

Hoofdvraag:

• Hoe en waarom werken gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar samen

om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten?

Theoretische deelvragen: 

• Hoe is het begrip  zelfredzaamheid  gedefinieerd in de wetenschappelijke

literatuur?

• Hoe is het concept samenwerking  tussen gemeenten en zorgverzekeraars

gedefinieerd in de wetenschappelijke literatuur en welke typen

samenwerking zijn te onderscheiden?



2. Vraagstelling (2)

Empirische deelvragen:

• Welke doelen en mutual gains  hebben gemeenten en zorgverzekeraars om de 

zelfredzaamheid van ouderen te verhogen?

• Welke praktische overeenkomsten tussen de gemeenten in de regio Midden-

Brabant en betrokken zorgverzekeraars (CZ en VGZ) dragen bij aan de 

zelfredzaamheid van ouderen met dementia?
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3. Conceptueel model

• Study case: regio Midden-Brabant en het Regionaal Dementie Overleg 

(ROD)



4. Eerste bevindingen (1)

• Gemeentelijk perspectief: kleine dorpen vs. grotere steden, focus op 

de e tie rie delijke ge ee te  DVG s

• Zorgverzekeraars perspectief: verschil in tempo, vertaling van nationaal, 

regionaal en lokaal dementie beleid

• Casemanager vs. dementieconsulent

• Betrokke heid a  de huisarts i  roegsig aleri g

• Eensgezindheid in:

• Het creeren van een dementie bewuste samenleving

• Door reke  a  het ta oe  ro do  de e tie



4. Eerste bevindingen (2)

Yellow circle Influences for dementia care delivery on national level

Blue circle Influences for dementia care delivery on provincial level

Green circle Influences for dementia care delivery on regional level



5. Voorlopige conclusies en aanbevelingen

Conclusies:

• Zelfredzaa heid : autonomie, keuze, informeel netwerk en sociale inclusie

•Vers hil i  ge ruik  o e a te  door CZ e  VGZ

•Beleidsverschillen: doelgroepen vs. burgers

•Lokale gekleurdheid  a  de e tiezorg

Aanbevelingen:

•Meerwaarde van (sub)regionale samenwerking

•(Sub)regionale afstemming noodzakelijk (o.a. rol huisarts) tussen 

zorgverzekeraars

•O derzoek aar relatie zelfredzaa heid  s. de e tie 



6. Persoonlijke leerpunten

Kern:

• Co ti ue la ere  tusse  eleids i eau s

• A stra te sa e erki g   zorgverlening rondom dementie

Praktijk:

• Maatschappelijke en persoonlijke bewustwording rondom dementie

• Skills voor kwantitatief onderzoek

• Rondgang door Midden-Brabant: wetenschappelijk onderzoek in de praktijk



Stelling 1

Lokale beleidsverschillen rondom

dementiezorg (bijv. casemanagement vs. 

dementieconsulent) zijn funest

voor regionale samenwerking rondom

dementiezorg.



Stelling 2

Een gezamenlijke betrokkenheid van

gemeenten, zorgverzekeraars én

zorgaanbieders is essentieel om de

zelfredzaa heid  va  oudere  et 
dementie te bevorderen.


