
Jaarplan 2023: Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe           

 

 

Thema Doelen Activiteiten Status 

1. Informatie Eenduidige informatie en communicatie   
over zorg en ondersteuning voor mensen 

met dementie en hun naasten 

Doorontwikkelen nieuwe website met als 
hoofddoelgroep mensen met dementie en hun 

naasten. Geplande livegang: 1 februari 2023 

Bijhouden content: communicatie Raedelijn 

 

Eenduidige informatie over zorg en 
ondersteuning bij dementie voor 
professionals 

Apart tabblad voor professionals op de website  

Duidelijkheid t.a.v. wie wanneer kan worden 
ingeschakeld 

- Updaten stroomschema, website 
- Updaten sociale kaart, website 

 

2. Casemanagement dementie  
 

- Duidelijke, goed lopende 
aanmeldprocedure voor CMD 

(casemanagement dementie) 
- Percentage mensen met dementie 

met CMD verhogen van 35% naar 
37% 

- Ontwikkelen centraal aanmeldpunt CMD 

- Onderbrengen bij regionaal coordinatiepunt 

- Bekendheid vergroten CMD: flyers, 
website, contacten huisartsen en 

ziekenhuizen 

 

3. Overgang naar verpleeghuis Goede afronding/overdracht bij verhuizing 
naar verpleeghuis 

Werkgroep overgang naar 
verpleeghuis herstarten 

 

4. Samenwerking 

(gecoördineerde netwerkzorg) 
Bevorderen onderlinge samenwerking in het 
netwerk  

- Bijeenkomst mbt borgen van 
samenwerkingsafspraken casemanagement 

 

Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van partijen die zich bezig houden met zorg en welzijn voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers. Het betreft organisaties die werkzaam zijn in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.  
De opgave van een netwerk dementie is het organiseren en behouden van zorg en welzijn die maximaal aansluiten op de beleving en behoeften van mensen 
met dementie en hun mantelzorgers, vanaf niet-pluis gevoel tot en met opname in het verpleeghuis, de laatste levensfase en de nazorg. Verschillende zorg- 

en dienstverleners bundelen hun krachten met als gezamenlijk doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de 
betreffende regio te verbeteren. 
 



en welzijn. Dit combineren met 
samenwerking POH-ers 

5. Betrekken doelgroep  - Bijeenkomst voor mantelzorgers 
- Persoonlijke gesprekken mbt klantreis 

 

6. Scholing Scholingsaanbod casemanagers  - Scholing ACP binnen netwerk 
dementie, door Icare. Betreft 
implementeren ACP-kennis uit 
2021 (gesprekswijzer/training) 

- Scholing migranten met 
dementie/cultuursensitieve 

zorg, mogelijk door Gözde 
Duran, Windesheim 

 

 

7. Symposium Organiseren symposium netwerkbreed - Werkgroep symposium starten 
- 1e thema: migranten met 

dementie, Ouafae Karimi 

- 2e thema: nog te bepalen 

 

 


