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I N  L E  I D  I N  G

Het Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord vindt het belangrijk om te laten 

zien waarmee we ons bezighouden. We delen graag met de buitenwacht 

wat we concreet doen om de ondersteuning en zorg voor mensen met 

dementie en hun naasten te verbeteren. We hopen andere organisaties in 

Noord-Holland Noord met dit jaarverslag te inspireren om zelf ook aan de 

slag te gaan. Zij kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om bij ons netwerk 

aan te sluiten. 

We beschrijven in dit jaarverslag onze activiteiten in 2022. Het jaar stond in 

het teken van uitzetten van een nieuw strategie en opstellen van een 

meerjarenplan 2022-2025.
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Visie en uitgangspunten   (vastgesteld in 2022)

'Goede zorg en welzijn in alle fasen van de ziekte en alle schakels van de 
keten'

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord wil eraan bijdragen dat 
mensen met dementie in alle fasen van de ziekte en in de zorgketen de 
juiste informatie, ondersteuning en welzijn aangeboden krijgen én van 
betekenis kunnen blijven in de samenleving. 
De cliëntreis van Alzheimer Nederland staat hierin centraal en het oordeel 
van cliënten en hun naasten is leidend voor het netwerk. Dat vereist 
bewustwording bij de inwoners, mantelzorgers en hulpverleners van 
Noord-Holland Noord. Ook bereidheid tot vergaande regionale 
samenwerking tussen de professionals en organisaties die met dementie 
te maken hebben. Zij zullen gezamenlijk tot een passend aanbod in zorg 
en welzijn moeten komen, aansluitend bij elke fase in de cliëntreis.

Wat is het netwerk

Het Netwerk Dementie NHN is een samenwerkingsverband dat bestaat uit 24 deelnemende 
organisaties. Dat zijn grote en kleine zorginstellingen, welzijnsinstellingen en de drie afdelingen 
van Alzheimer Nederland. 
Het werkgebied Noord-Holland Noord bestaat uit zeventien gemeenten verdeeld over de drie 
subregio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en de regio Alkmaar. In Noord-Holland 
Noord wonen ongeveer 660.000 inwoners van wie er op dit moment ruim 13.000 dementie 
hebben. De verwachting is dat dit aantal in 2040 opgelopen zal zijn naar 24.000 mensen met 
dementie. 

Organisatie

De bestuurders of vertegenwoordigers van de 24 organisaties komen twee keer per jaar bij 
elkaar in de Algemene Deelnemers Vergadering (ADV) om de koers en de resultaten van het 
netwerk te bespreken. Rob Meerhof is de onafhankelijk voorzitter van het netwerk. 
Het kernteam -dat een soort dagelijks bestuur vormt- vergadert vijf tot zeven keer per jaar en 
neemt besluiten over de dagelijkse gang van zaken rondom de projecten en activiteiten van 
het netwerk. Vijf deelnemende organisaties, één voorzitter, coördinator en 
managementassistent vormden het kernteam in 2022. 
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WERKVELD DEMENTIE 
NOORD-HOLLAND NOORD LANDELIJK 

Aangesloten bij 
Dementie Netwerk 

Nederland 
(DNN)

DEELNEMENDE
ORGANISATIES

NETWERK 

• Vertegenwoordiging
mensen met dementie

• Zorginstellingen
• Thuiszorg
• Welzijn

NETWERK DEMENTIE 
NOORD-HOLLAND NOORD

Projecten ter verbetering 
van de ondersteuning en zorg 

van mensen met dementie 
en hun naasten

ORGANISATIE

FINANCIERING

door bijdragen 
van deelnemende 

organisaties

Vrijwilligersorganisaties

Netwerk Palliatieve Zorg NHN

17 gemeenten

Mantelzorgondersteuning

Welzijnsorganisaties

Huisartsen
HONK, HKN

Zorgkoepel West-Friesland

Dijklander Ziekenhuis & 
Noordwest Ziekenhuisgroep

VGZ

Financiën 

De deelnemende organisaties financieren de werkzaamheden van het netwerk. Deze 
bijdragen wordt geheven volgens een staffelmodel waarmee de bijdrage gerelateerd 
wordt op de omzet van de deelnemers. Deelnemende organisaties leveren verder 
medewerkers aan projecten en stellen hun faciliteiten in het redelijke beschikbaar. 
Het netwerk heeft in 2022 een batig saldo.

Ondersteuningsbureau

De coördinator van het netwerk (24 uur per week) bereidt samen met de voorzitter 
van het netwerk het beleid en de projecten van het netwerk voor. De 
managementassistent (8 uur per week) ondersteunt hierbij. De coördinator houdt 
overzicht en stuurt de coördinatie van de projecten. Medewerkers van de 
organisaties voeren grotendeels de projecten uit met ondersteuning van de 
coördinator. 

Het netwerk heeft voor drie dagen per week de beschikking over een klein kantoor 
bij MEE & de Wering op de Hertog Aalbrechtweg 18 in Alkmaar. 

OVERLEG

• Onafhankelijk
voorzitter
• Kernteam
• Algemene
Deelnemers
Vergadering

ONDER-
STEUNINGS-

BUREAU

•Coördinator 24 u
•Management-
assistent 8 u
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STRATEGISCHE VISIE 2022-2025

Opstellen strategische visie 2022-2025
Opleveren meerjarenplan 2022-2025

PRAKTIJKVERBETERING
 Spreken over vergeten

DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING
DementieMantelzorg monitor 2022

VOORLICHTING EN INFORMATIE VOOR MENSEN MET DEMENTIE EN HUN NAASTEN
Wegwijzerdementie.nl
Familias, digitale mantelzorgnieuwsbrief

P  R O  J  E C  T  E  N 
2 0 2 2
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LANDELIJKE PROJECTEN
Zorgstandaard dementie

KENNISDELING EN SCHOLING VOOR 
PROFESSIONALS EN VRIJWILLIGERS

De Dementie Kennisparade

Aanleveren wachttijden casemanagement dementie NZa
Register Dementie
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2. Gesprekken met gemeenten gericht op grotere betrokkenheid bij en deelname aan het netwerk.

3. Gevormde strategische brainstormgroepen van het netwerk
De vier eerder genoemden probleemvelden en de resultaten van de brainstormgroepen zijn de
basis van het meerjarenplan 2022-2025 en de uitvoeringsagenda. Aanvullend hierop is de
medische as (huisartsen, ziekenhuizen) om hier invulling aan te geven vanuit de eigen rol in het
ziekteproces.

4. Huidige actiteiten van het netwerk
Vanaf bladzijde twaalf van dit jaarverslag lees je daar meer over.

5. Oriëntatie op de organisatorische inrichting van het netwerk.
Focus in de samenwerking ligt op bestuurlijk strategisch niveau.

• Ondersteuning aan mantelzorg
• Proactief signaleren en actief verwijzen
• Veilig en vertrouwd wonen
• Vaste begeleider vanaf het begin en persoonlijk zorgleefplan

Opleveren meerjarenplan 2022-2025

Vanuit dit strategische kader is het meerjarenplan 2022-2025 opgesteld. Het meerjarenplan is in 
de ADV van 8 december gepresenteerd als werkdocument en akkoord bevonden door de leden.

• Een gespreksronde van de voorzitter van het netwerk met bestuurders van de organisaties
van het netwerk, de regiovertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de preferente
zorgverzekeraar VGZ.

• De resultaten van de Algemene Deelnemers Vergadering (ADV) van 19 oktober 2021. Vier
thema’s met brainstormgroepen zijn gevormd: zorg, begeleiding en welzijn, domotica,
medische as en mantelzorg ondersteuning.

• De steun voor de brainstormgroepen op Algemene Deelnemers Vergadering van 16 juni
2022 zijn gebaseerd op de voortgangsrapportages van de werkgroepen. Vervolgens werd
in het verlengde hiervan op 8 december ingestemd met de strategische visie.

STRATEGISCHE VISIE 2022-2025

Opstellen strategische visie 2022-2025

Het vorige werkplan van het Netwerk Dementie NHN liep tot 2022. In de Nationale 
dementiestrategie 2021-2030 heeft toenmalig minister Hugo de Jonge alle dementienetwerken 
opgeroepen om uiterlijk in 2025 de zorgstandaard dementie in te voeren. De deelnemers van het 
netwerk voelen de noodzaak om de samenhang van de dementiezorg in de regio te verbeteren. 
Samen met het kernteam is de strategische visie 2022 opgesteld. Naast de Nationale 
Dementiestrategie 2021-2030 vormen de volgende drie punten de aanzet voor de strategische 
visie:

Vijf bouwstenen vormen de basis voor de strategische visie:

1. De cliëntreis
De cliëntreis schetst het cliëntproces en het zorgproces in twaalf probleemvelden, waarvan de
volgende vier probleemvelden de hoogste prioriteit hebben.



VOORLICHTING & INFORMATIE VOOR 
MENSEN MET DEMENTIE EN HUN NAASTEN

Digitale nieuwsbrief Famil ias

Ondersteuning van mantelzorgers is een essentieel onderdeel van de zorg voor mensen met 
dementie die thuis wonen. Eén van de vormen van steun in Noord-Holland-Noord is de digitale 
nieuwsbrief Familias. Het is een middel om mantelzorgers bij te staan in hun eigen omgeving, op 
een door hen gekozen moment. De Familias ondersteunt mantelzorgers van mensen met 
dementie die thuis wonen door het bieden van informatie, adviezen, praktische tips en ervaringen 
van lotgenoten en hen zo te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. 

De redactie bepaalt de inhoud van de Familias. De coördinator van het netwerk is voorzitter van de 
redactie. De redactie bestaat daarnaast uit een aantal casemanagers dementie, een vrijwilliger van 
Alzheimer Nederland en andere medewerkers van deelnemende organisaties aan het netwerk. In 
elke Familias staat een artikel over de ondersteuning van mantelzorgers, een artikel over 
praktische of medische aspecten van dementie en een artikel over emoties. Er is een column en de 
lezersvraag gaat in op diverse vragen over dementie. Tenslotte heeft elke Familias een video, een 
agenda en een rubriek. Via deze link vindt u het overzicht van alle nieuwsbrieven. 

In 2022 verscheen de Familias vijf keer. Ruim 4000 abonnees ontvingen de Familias. 

Zorgt u voor een naaste 
met dementie? Dan is 
de digitale nieuwsbrief 
voor mantelzorgers iets 
voor u!
voor mantelzorgers iets voor mantelzorgers iets 
voor u!
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KENNISDELING & SCHOLING VOOR PROFESSIONALS EN 
VRIJWILLIGERS 

Binnen Noord Holland Noord Gezond staat voorop dat het bundelen van krachten nodig is. De 
regio staat voor grote uitdagingen: een groeiende zorgvraag (stijging van circa 16% 
t/m 2030) door de dubbele vergrijzing en gelijktijdig een te verwachte afname van beschikbare 
zorgprofessionals. Het netwerk was uitgenodigd om een pitch te geven over het Netwerk 
Dementie. De voorzitter heeft de visie en uitgangspunten van het netwerk besproken met daarbij 
de knelpunten waarbij ketenoptimalisatie en coördinatie nodig is van alle relevante partijen. We 
fungeren hierin als aanjager van activiteiten die nog missen in de regio, maar nodig zijn om de 
visie van het netwerk te verwezenlijken. 

De Dementie Kennisparade

De vierde editie van de Kennisparade vond, na 2 jaar uitstel door corona, in het AZ stadion in 
Alkmaar plaats. Een werkgroep van medewerkers van het netwerk organiseerden samen met een 
eventplanner de Kennisparade. Ruim 700 zorgmedewerkers en 150 vrijwilligers kwamen bijeen 
om een inspirerend kennisdelingsevenement bij te wonen. De organisaties van het netwerk 
verzorgden zelf de negen verschillende workshops. Ook was er een apart programma voor 
vrijwilligers. Casper Bormans gaf tweemaal een energieke presentatie en op de informatiemarkt 
waren tien verschillende externe aanbieders aanwezig. De deelnemers waren in de eind evaluatie 
ontzettend lovend over de inhoud en vorm van de Dementie Kennisparade. 

Pitch bij  Noord-Holland Noord Gezond Festival 

https://www.mantelzorgnieuwsbrief.nl/overzicht-nieuwsbrieven/
https://www.mantelzorgnieuwsbrief.nl/
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VOORLICHTING & INFORMATIE VOOR 
MENSEN MET DEMENTIE EN HUN NAASTEN

Wegwijzerdementie.nl
In 2021 is er een prachtige website beschikbaar gekomen voor de mantelzorgers van mensen 
met dementie. Bij het opzetten van Wegwijzerdementie.nl is uitgebreid gesproken met een groep 
mantelzorgers van mensen met dementie zodat de website goed aansluit op hun behoeften. De 
vormgeving en inhoud is zo goed ontwikkeld dat het Dementie Netwerk Zuid-Holland Noord dit 
integraal heeft overgenomen. 

Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen op Wegwijzerdementie de meest belangrijke 
informatie vinden over de zes fasen waarin je dementie kan indelen. En ze vinden er het hele 
aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de 18 
gemeenten in ons werkgebied. Deze zogenaamde digitale sociale kaart is zowel in tekst 
beschreven, als beschikbaar op een Google kaartje. Hierbij is een aantal handige zoekfuncties te 
gebruiken waardoor het mogelijk is om heel gericht te zoeken naar een specifiek aanbod in een 
bepaalde regio of gemeente. De 24 deelnemende organisaties van het netwerk staan uitgebreid 
beschreven op Wegwijzerdementie.nl. 

Het aanbod van andere organisaties in Noord-Holland Noord is kort vermeld. Zij kunnen tegen 
betaling een uitgebreide vermelding van hun aanbod op het gebied van dementie op de website 
krijgen. Een controle of de informatie op Wegwijzerdementie.nl vindt tenminste één keer in het 
jaar plaats. 

Via de volgende zoektermen komen bezoekers op wegwijzerdementie.nl:

1. Dementiewegwijzer
2. Thuis wonen met dementie
3. Niet pluis gevoel
4. Als thuis wonen niet meer gaat met dementie
5. Laatste fase dementie
6. Ook zoeken mensen gericht naar een (zorg) aanbieder binnen het netwerk. Op de kaart 'waar

zit wat’ blijven mensen gemiddeld 2:24 minuten. Dit geeft aan dat mensen relatief lang op de
website blijven en op die pagina waardevolle informatie vinden.

https://www.wegwijzerdementie.nl/


PRAKTIJKVERBETERING

Spreken over vergeten

Het doel van het boekje Spreken over Vergeten is om mensen met beginnende dementie na te 
laten denken over wat zij belangrijk vinden in hun leven en welke wensen zij voor de toekomst 
hebben. Door dit proces van ‘nadenken over’ weten zij beter wat hun specifieke wensen zijn. 
Hun wensen en voorkeuren leggen zij vast in het boekje Spreken over Vergeten. Zo is het voor 
hun naasten en hulpverleners duidelijker wat mensen met beginnende dementie juist wel of niet 
willen. De formele en informele zorg en ondersteuning kan zo beter op die wensen afgestemd 
worden. 

Het boekje Spreken over vergeten is ontwikkeld door het netwerk en is voor organisaties van het 
netwerk kosteloos te bestellen. In 2022 is dat 375 keer gedaan. Organisaties en particulieren 
buiten het netwerk kunnen de boekjes tegen kostprijs kopen. Het boekje is ook als invulbare pdf 
te downloaden vanaf de website van Spreken over Vergeten. Daar staat ook een instructie voor 
professionals hoe het beste met Spreken over Vergeten gewerkt kan worden. 
Het invullen van het boekje sluit aan bij advance care planning, gezamenlijke besluitvorming en 
positieve gezondheid. 

DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING

DementieMantelzorg monitor 2022 

In 2022 heeft het Alzheimer Nederland tussen 10 maart en 30 juni met behulp van het netwerk de 
DementieMantelzorg monitor uitgezet. Medio november heeft dit een landelijk rapport 
opgeleverd: 'Zorgervaringen en het sociale leven van mensen met dementie. Inzichten uit de 
Dementiemonitor 2022' 
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek onder mensen met dementie:

• De meerderheid van de mensen met dementie ervaart goede kwaliteit van leven. Toch is één
op de drie niet tevreden met de kwaliteit van leven.

• Driekwart van de mensen met dementie maakt geen gebruik van dagbesteding.
• Sociaal contact, in beweging blijven, passende activiteiten en begrip/respect vanuit de

omgeving zijn voor mensen met dementie belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de
samenleving.

• Ruim een kwart van de mensen met dementie voelt zich vaak eenzaam; onder mantelzorgers is
dit 13%.

• De meerderheid van de mensen met dementie is tevreden over zorg en ondersteuning; hier zijn
mantelzorgers minder vaak tevreden over.

• Een kwart van de mensen met dementie voelt zich door zorgverleners voorbereid op de
toekomst. Het grootste gedeelte weet niet of hij of zij goed is voorbereid op de toekomst.

Regiorapportages zijn sinds december ook beschikbaar. Alle rapporten zijn gedeeld met de 25 
organisaties van het netwerk en betrokken gemeenten. De resultaten wegen mee in het 
meerjarenplan 2022-2025.
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https://www.sprekenoververgeten.nl/


LANDELIJKE PROJECTEN

Dementie Netwerken Nederland 

In 2022 is het bovenregionale netwerkoverleg van Noord-Holland opgestart. De coördinator 
participeert in dit overleg (vier keer per jaar). De gecoördineerde netwerkzorg wordt hier regio 
overstijgend versterkt en er vindt informatie-uitwisseling plaats. 

Aanleveren wachttijden casemanagement dementie 
Nederlandse Zorgautoriteit 

Per 1 juli 2021 is de oude regeling aangepast. Zorgaanbieders die casemanagement dementie 
leveren, geven eenmaal per kwartaal de informatie over wachttijden en wachtlijsten door aan de 
netwerkcoördinator van het Dementienetwerk. 

De netwerk coördinator clustert de informatie van de vijf zorgaanbieders die actief zijn op het 
gebied van casemanagement in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal 
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse 
Zorgautoriteit beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio’s zijn. Deze cijfers geven 
inzicht in de toegankelijkheid van casemanagement in de regio. Ook Register Dementie gebruikt 
deze data. Het kernteam bespreekt de aangeleverde kwartaalcijfers. 

zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit beter inzicht in hoe lang de 
wachttijden in bepaalde regio’s zijn. 

Het kernteam bespreekt de aangeleverde kwartaalcijfers. Deze cijfers geven weer hoe de 
casemanagers de toegang tot zorg ervaren. 

Binnen Dementie Netwerk Nederland is samen met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkplan opgesteld. Dit is 
noodzakelijk om het werken volgens de ZSD en de gewenste 
samenwerking te stimuleren en bestendigen. Het werkplan onderscheidt 
drie acties om de regionale netwerken te faciliteren om in beweging te 
komen: inrichten van een programmastructuur, ondersteuning bij 
implementatie, leren en ontwikkelen en aandacht voor beleid- en 
praktijkvraagstukken. Het Dementie Netwerk Nederland maakt het 
werkplan in 2023 concreet en het Netwerk Dementie Noord-Holland 
Noord zal deelnemen aan dit werkplan.
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LANDELIJKE PROJECTEN

Zorgstandaard dementie

De Zorgstandaard Dementie (ZSD) is in 2020 in werking getreden waaraan de zorg en ondersteuning 
voor mensen met dementie moet voldoen.

Het doel: 'Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025 werken alle professionals in elk netwerk volgens de 
ZSD, domeinoverstijgend en persoonsgericht, doelmatig, tijdig en proactief'. 

Dit betekent dat de persoon met dementie geen last heeft van de schotten in de zorg en op tijd de juiste 
zorg krijgt op de juiste plek. Landelijk is gesignaleerd dat het doel nog niet behaald is. Ondanks de 
inzet van alle organisaties zijn er landelijk extra acties nodig om gezamenlijk in beweging te blijven en 
naar het doel voor 2025 te werken. 



LANDELIJKE PROJECTEN

Register Dementie 

In 2020 is er landelijk gewerkt aan het Register Dementie. Naast eenduidigheid van de cijfers zijn 
natuurlijk ook de correctheid en bruikbaarheid van groot belang voor ons dementienetwerk.

Dit is een langdurig traject geweest en de eerste versie van het Register Dementie is medio december 
gepubliceerd. De netwerk coördinator van het netwerk is vertegenwoordigd geweest bij validatie van de 
resultaten. 

In de toekomst kunnen we het Register Dementie gebruiken om in gesprek te gaan hoe we de 
dementiezorg- en ondersteuning in de regio's nóg verder kunnen verbeteren. 
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CONTACT

Nadja Schelvis
Coördinator Netwerk Dementie NHN 

E-MAIL
coordinator@netwerkdementie-nhn.nl
secretariaat@netwerkdementie-nhn.nl

TELEFOON   
 06 - 58 08 40 36 

WEBSITES 
www.netwerkdementie-nhn.nl 
www.wegwijzerdementie.nl 
www.mantelzorgnieuwsbrief.nl

BESCHIKBAAR MATERIAAL
• A5 flyer Wegwijzerdementie.nl
• A5 flyer Familias
• A5 folder Noord-Holland Noord Dementievriendelijk
• Weggeefkaartje Noord-Holland Noord Dementievriendelijk
• Signalenkaartje dementie
• Kaartje Tips in omgaan met dementie
• Boekje Spreken over Vergeten

Te bestellen bij:
secretariaat@netwerkdementie-nhn.nl

COLOFON

Dit is een digitale uitgave van het 
Netwerk Dementie NHN

TEKST 
Nadja Schelvis 

Het digitale jaarverslag 2022 is aan te 
vragen bij het Netwerk Dementie 
Noord-Holland Noord. 
Dit kan door middel van het sturen van 
een email aan 
secretariaat@netwerkdementie-nhn.nl

DEELNEMENDE ORGANISATIES
VERTEGENWOORDIGERS MENSEN MET DEMENTIE EN HUN 
NAASTEN Alzheimer Nederland afd. Noord-Kennemerland
Alzheimer Nederland afd. Noord-Holland Noord
Alzheimer Nederland afd. West-Friesland

WELZIJN EN MANTELZORG 
Mantelzorgcentrum
Wonen Plus Welzijn
MEE & de Wering

THUISZORG/24 UURS-ZORG 
Ouderenzorg in huis
Zuster Jansen
Evean

VVT 
Alkcare
Aristozorg
Geriant
Horizon Zorgcentrum
JonkersZorg
Magentazorg
Martha Flora Hoorn
Omring
Ouderenzorg in huis

Aspirant leden vanuit de medische as
Dijklander ziekenhuis
NoordWest ziekenhuisgroep
HONK, samenwerkende huisartsen regio Noord Kennemerland

TERUG
Netwerk

p.4

TERUG
Schema p. 7
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De Pieter Raad Stichting
Stichting NiKo
Viva!Zorggroep
WarmThuis
WilgaerdenLeekerweideGroep
Woonzorggroep Samen
Zorggroep Tellus
De Zorgcirkel

mailto:coordinator@netwerkdementie-nhn.nl
mailto:secretariaat@netwerkdementie-nhn.nl
https://netwerkdementie-nhn.nl/
https://www.wegwijzerdementie.nl/
https://www.mantelzorgnieuwsbrief.nl/
mailto:secretariaat@netwerkdementie-nhn.nl


HET KERNTEAM BESTAAT UIT

• Eén persoon als afvaardiging van de drie regio
afdelingen van Alzheimer Nederland

• Mantelzorg Centrum
• Geriant
• JonkersZorg
• ViVa!Zorggroep
• Voorzitter, coördinator en managementassistent van het

netwerk
• In 2023 zal het kernteam verder uitgebreid gaan worden

met nog twee partners uit de VVT sector en één partner
vanuit welzijn.

TERUG
Organisatie

p.5

TERUG
Schema p. 7
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