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Bijlage II: Een businesscase 
 
De inhoud van de businesscase 
Bij dit voorstel voor een vernieuwd Netwerk Dementie in Rivierenland hoort een businesscase. 
Daarin moeten de kosten en de opbrengsten van het voorstel inzichtelijk gemaakt worden. Zodanig, 
dat ze tegen elkaar af te wegen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om financiële aspecten. De 
businesscase moet een beeld geven van: 

 De verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers 
 De capaciteit (o.a. formatie) die nodig is om de toekomstige zorgvraag aan te kunnen 

(trendmatig stijgend aantal inwoners met dementie en steeds langer thuis wonen van 
mensen met dementie) 

 De efficiëntievoordelen die de intensievere en meer gestroomlijnde samenwerking oplevert 
(o.a. door de getrapte aanpak, ICT, bredere kennis over dementie) 

 De besparingen die mogelijk zijn doordat crisissituaties minder vaak voorkomen en opname 
in een woonvorm wordt uitgesteld 

 De formatie die nodig is om het dementienetwerk te coördineren, voortdurend te 
verbeteren en te innoveren 

 
Het aantal mensen met dementie in Rivierenland in 2020 
TNO en Alzheimer Nederland schatten dat er in 2020 in Rivierenland 3.440 mensen zijn met 
dementie. Dit zijn alle mensen met dementie in de regio met en zonder diagnose en ongeacht of ze 
thuis wonen of in een woonvorm. Alzheimer Nederland en Menzis schatten dat 70% van de mensen 
met dementie thuis woont en 30% in een woonvorm. Voor Rivierenland betekent dit naar schatting 
2.408 mensen thuis en 1.032 mensen opgenomen in een woonvorm (NB: SZR heeft ongeveer 200 PG 
bedden. Dus mogelijk een fors tekort.). 
Dementie is een complexe aandoening. Het is een progressieve ziekte die volgens de officiële 
schatting van VWS gemiddeld 8 jaar na diagnostiek duurt. Daarvan zou gemiddeld 6 jaar in 
thuissituatie worden doorgebracht en gemiddeld 2 jaar intramuraal, in een woonvoorziening. NB: In 
Rivierenland lijkt de gemiddelde verblijfsduur in intramurale woonvoorzieningen sterk af te nemen 
en inmiddels circa 1,5 jaar te bedragen.  
 
De businesscase is beschreven in een separaat document. 
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Bijlage III: Implementatiestappen (contouren) 
 

Stap 
 
Inrichten besturingsorganisatie 

 Bestuurlijke afstemming 
 Uitbreiden regiegroep 
 Benoemen begeleidingsgroep 

Afstemmen met Menzis en andere zorgverzekeraars 
 Bespreken en aanscherpen voorstel en businesscase 
 Maken meerjarenafspraken 
 Contracteren 

Afstemmen met de gemeenten 
 Bespreken en aanscherpen voorstel en businesscase 
 Maken meerjarenafspraken 
 Contracteren 

Communiceren binnen het netwerk i.o. 
 Opstellen intern communicatieplan 
 Volgens plan communiceren binnen STMR, Zorgcentra De Betuwe, 

SZR, Zorggroep Gelders Rivierenland, ECT, ZRT 
Communiceren met de regio  

 Opstellen extern communicatieplan 
 Volgens plan communiceren met cliënten/patiëntenorganisaties, 

overige betrokken organisaties en bevolking Rivierenland 
 Publiekscampagne 

Inrichten ICT ondersteuning 
 Ontwikkelen en implementeren Single Sign On 
 Inrichten regionale database cliënten/patiënten met dementie 

Organiseren domotica 
 Bepalen welke inzet van domotica de het netwerk wil bevorderen 
 Organiseren financiering, beschikbaarheid en servicelevel 
 Opstellen promotieplan 

Meten en evalueren  
 Definiëren criteria, indicatoren, normen (kwaliteit, kosten, 

samenwerking) 
 Opstellen meet- en evaluatieplan 
 Inrichten registratie en meetpunten 

Arbeidsmarktbeleid 
 Definiëren benodigde formatie (kwalitatief, kwantitatief) voor het 

netwerk dementie 
 Aansluiten bij arbeidsmarktbeleid samenwerkende partners 

Deskundigheidsbevordering en innovatie 
 Inventariseren verschil tussen benodigde en aanwezige deskundigheid 
 Prioriteren thema’s deskundigheidsbevordering 
 Inrichten en uitvoeren modules (blended e-learning,  training, 

coaching) 
 Inrichten kennisplatform en innovatiestructuur 

Versterken samenwerkingscultuur 
 Delen visie 
 Voorbeeld gedrag 
 Successen vieren 
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Bijlage IV: Triageprotocol inzet gespecialiseerd verpleegkundige 
dementie/dementieconsulente 

 
De inzet van de gespecialiseerd verpleegkundige dementie / dementieconsulente is afhankelijk van 
factoren die de complexiteit van de casus bepalen en kan nodig zijn indien sprake is van een 
complexe doelgroep die specialistische kennis vereist. Daarnaast kunnen de huisarts en de 
wijkverpleegkundige naar behoefte advies vragen aan de dementieconsulente.  
 
Factoren voor complexiteit 
1. De ernst van de dementie. Gebruikt instrument: CDR afkap voor inzet 1, of Reisberg schaal (is 

genuanceerder en bekend bij de specialisten ouderengeneeskunde) 
2. De mantelzorg 

 De intensiteit van behoefte aan ondersteuning van de mantelzorg 
 De ernst van de ervaren overbelasting  (BURDEN) 
 Het ontbreken van een mantelzorgsysteem 
 Het ontbreken van een adequaat mantelzorgsysteem/ systeemproblematiek (bijvoorbeeld 

kwetsbare mantelzorger,  mantelzorgers met psychiatrisch ziektebeeld, verstandelijke 
beperking, jonge kinderen/ adolescenten, middelenmisbruik bij mantelzorgers) 

 In geval van ontspoorde mantelzorg of ouderenmishandeling 
3. De aanwezigheid en de ernst van gedragsproblemen/ neuro psychiatrische problemen  (z.g.n. 

BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia) in relatie met ervaren emotionele 
belasting van de mantelzorger  

 
Complexe doelgroepen  

 Jonge mensen met dementie 
 Zeldzame vormen van dementie zoals; Creutzfeld Jacob, en andere vormen van dementie  
 Erfelijke vormen van dementie 
 Mensen met Fronto Temporale dementie 
 Mensen met Lewy Body dementie 
 Mensen met Korsakow dementie 
 Co-morbiteit met psychiatrisch ziektebeeld ( verslaving, stemmingsstoornissen, autisme, 

persoonlijkheidsproblematiek) 
 Zorgmijders en mensen die overlast veroorzaken t.g.v. hun dementie (inzet GVPD kan hier al 

bij vermoeden van dementie= toeleiding naar diagnostiek en zorg)  
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Bijlage V: Triageprotocol inzet specialist ouderengeneeskunde, klinisch 
geriater en neuroloog 
 
 
Indicaties voor verwijzing door de huisarts naar de specialist ouderengeneeskunde voor aanvullende 
ziektediagnostiek bij cognitieve stoornissen zijn: 

 onzekerheid omtrent het bestaan van dementie; 
 diagnostiek bij mensen die geen Nederlands spreken; 
 evt. bij behoefte aan een nosologische diagnose; hier heeft de klinisch geriater of neuroloog 

ook een belangrijke rol.  
 bijkomende ernstige psychiatrische ziekte 

 
Indicaties voor verwijzing door de huisarts naar de geheugenpoli (neuroloog) voor aanvullende 
ziektediagnostiek zijn: 

 Dementie op jonge leeftijd 
 Recent hoofdletsel, met name in geval van een stollingsstoornis of gebruik van 

anticoagulantia 
 Recente voorgeschiedenis van maligniteit 
 Nieuwe onverklaarde mictiedrang of urine-incontinentie in combinatie met een loopstoornis 
 Atypisch beloop, vermoeden van frontotemporale dementie, Lewy-Body-dementie of 

Parkinsondementie (deze ziektebeelden hebben ook vaak neurologisch en/of beeldvormend 
onderzoek nodig 

 Nieuwe focale neurologische uitval, bewegingsstoornissen, epilepsie de novo, parese etc 
 forse toename van de cognitieve stoornissen binnen twee maanden 

 
Indicaties voor verwijzing door de huisarts naar de klinisch geriater voor aanvullende 
ziektediagnostiek zijn: 
 
Aan geriaters gevraagd welke dit in hun optiek zijn. 
 
 
PM: bij cliënten met een verstandelijke beperking wordt diagnostiek gedaan door de orthopedagoog 
in samenwerking met de arts voor verstandelijk beperkten (AVG arts). Deze cliënten begeven zich 
veelal hun hele leven in dit ‘circuit’.   
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Bijlage VI:  Kennisoverdracht door de  Gespecialiseerd Verpleegkundige 
Dementie/dementieconsulente  
 
De dementieconsulente heeft tot taak om de deskundigheid van het gehele netwerk dementie te 
bevorderen:. 

 
Vergroten van de kennis van POH en wijkverpleegkundige  

 Zorgvragen gerelateerd aan dementie die de eigen expertise van de POH of WV 
overstijgen ( naar eigen beoordeling of in overleg met SO) 

 Coaching (on the job) van POH/ wkpvk  
 Casuïstiek bespreking in MDO HA ( op vraag HA)  
 Periodiek overleg met POH/wkpvk op casuïstiekniveau  

 
Vergroten van de kennis van mantelzorgers,  medewerkers 0e en 1e lijn, vrijwilligers en 
burgers 

 Teamcoaching thuiszorgteams 
 Consultatie wijkteams, 0e en 1e lijns medewerkers 
 Coaching van 0e lijn medewerkers/casuïstiek-besprekingen  
 Voorlichting aan diverse 0e en 1e lijns-teams op gebied van dementie 
 Participatie Alzheimercafé 
 Participatie werkgroepen met betrekking tot implementatie zorgpad dementie 
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Bijlage VII: Gevaarcriteria 
 
Volgens de wet kan gevaar voor zichzelf bestaan uit het gevaar dat betrokkene zichzelf van het leven 
zal beroven of zichzelf ernstig letsel zal toebrengen, het gevaar dat betrokkene maatschappelijk te 
gronde zal gaan, het gevaar dat betrokkene zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen, of het gevaar 
dat betrokkene met hinderlijk gedrag de agressie van anderen zal oproepen. Deze opsomming is niet 
limitatief en door jurisprudentie en aanvullende wetgeving met specifieke voorbeelden aangevuld. Er 
is bijvoorbeeld ook zeker sprake van gevaar als mensen met ernstige psychiatrische stoornissen 
vanwege het ontbreken van ziektebesef behandeling weigeren, waardoor zij mogelijk onherstelbare 
schade oplopen. Volgens de wet kan gevaar voor anderen bestaan uit het gevaar dat betrokkene een 
ander van het leven zal beroven of hem ernstig letsel zal toebrengen, het gevaar voor de psychische 
gezondheid van een ander, of het gevaar dat betrokkene een ander, die aan zijn zorg is 
toevertrouwd, zal verwaarlozen. Gevaar kan ook inhouden gevaar voor de algemene veiligheid van 
personen of goederen. Ook deze opsomming is niet limitatief. 
 
Observatie gevaarcriteria in thuissituatie 

 Dwalen 
Observatie zie rapportage datum: 
Tijdstip dwalen  
Hoe verlaat cliënt het huis  
Cliënt kan zelf weg naar huis terug vinden  
Cliënt kan zelfstandig deur openen  
Cliënt draagt gepaste kleding en schoeisel  
Cliënt kan veilig deelnemen aan het verkeer  

 Zelfzorgtekort m.b.t. vocht en voeding 
Observatie zie rapportage datum: 
Gewichtscontrole  
Observatie vocht en voedingsintake  
Koelkast controleren op levensmiddelen  

 Zelfverwaarlozing, cliënt weigert hulp bij ADL 
Observatie zie rapportage datum: 
Persoonlijke verzorging  
Woonomgeving  

 Mantelzorg en thuiszorgmedewerkers 
Observatie zie rapportage datum: 
Fysiek dreiging/geweld  
Verbaal dreiging/geweld  
Toegang zorgmedewerkers weigeren  

 Gevaar omgang met materialen 
Observatie zie rapportage datum: 
Gas  
Elektrische apparatuur  
Roken  
Vuur  
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Bijlage VIII: Een mogelijke opzet van de publiekscampagne voor 
dementievriendelijke gemeenten 
 
Publiekscampagne bewustwording dementie 
 
Aanleiding 
Mensen wonen steeds langer thuis. Daardoor wonen er ook steeds meer mensen thuis die dementie 
ontwikkelen. Dat betekent dat, anders dan 15 jaar geleden toen mensen met dementie vooral en 
eerder in zorginstellingen woonden, mensen met dementie ook langer deel uitmaken van de 
samenleving. Ze blijven thuis wonen, doen boodschappen of bezoeken een sportschool. In de 
(ouderen)zorg zijn medewerkers en vrijwilligers bekend met de signalen van (beginnende) dementie. 
Buiten de zorgsector is die bekendheid er minder. Het herkennen van dementie kan lastig zijn; 
vergeetachtigheid, taalproblemen, minder besef van tijd en problemen met dagelijkse handelingen 
hoeven los van elkaar namelijk niet altijd te betekenen dat iemand (beginnende) dementie heeft. 
Maar het kán wel. Het niet of laat herkennen van dementie kan leiden tot wederzijds onbegrip. En in 
sommige gevallen van dementie kan het op tijd starten met medicatie het proces vertragen. 
 
Doelstelling 
Meer bewustwording realiseren over het feit dat steeds meer mensen met dementie langer 
onderdeel uitmaken van de lokale samenleving. Informeren over de signalen en het 
ondersteuningsaanbod. 
 
Doelgroepen 
Primaire doelgroepen in de regio Rivierenland: 

- Bedrijven 
- Inwoners: 

o Familieleden en mantelzorgers 
o Omwonenden 

- Gemeenten 
- Medewerkers van bedrijven en overheidsinstellingen  
- Andere overheidsinstellingen met publieke functie 

 
Intermediaire doelgroepen in de regio Rivierenland: 

- Gemeenten 
- Verwijzers: zoals huisartsen, therapeuten, praktijkondersteuners 
- Wijkteams 

 
Boodschap 
Herken de signalen van dementie 
Verder uit te werken per doelgroep. 
 
Plan van aanpak 
Uitrol van de landelijke campagne van www.samendementievriendelijk.nl en mogelijk aanvullen met 
nieuwe activiteiten/middelen. 
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Middelen 
Middel Doelgroep Uitvoering Materiële 

kosten 
Uren 

Advertenties Alle Per doelgroep 
verschillende advertenties 
in: 

- HAH 
- Dagbladen 
- Abri’s 
- Bushokjes 
- Bussen 
- Sociale media 
- Websites 
- Gemeentegidsen 

> €80.000  

Free publicity Alle Per doelgroep free 
publicity in/op: 

- HAH 
- Dagbladen 
- Sociale media 
- Websites 

  

Flyer/folder Alle primaire 
doelgroepen 

Herken de signalen; 
flyer/folder verspreiden via 
intermediaire 
doelgroepen. 

> €10.000  

Folder/brochure Alle 
intermediare 
doelgroepen 

Benoemen rol, invloed en 
belang bij het 
bewerkstelligen van 
bewustwording bij 
primaire doelgroepen. 

> €5.000  

Dementietest op locatie Alle In alle gemeenten een 
reizende bus/stand die op 
markten of in 
supermarkten staat waar 
je kunt testen wat je weet 
over dementie. 

> €50.000  

Promotiematerialen 
overig 

Alle Bijvoorbeeld pull-up 
banier, give-aways.  

> €8.000  

Deelname aan 
beurzen/evenementen 

Alle Standhuur/reiskosten > €4.000  

Film/samenwerking TV 
Gelderland 

Alle Film over effect van 
bewustwording/vergroten 
kennis dementie. Of 
programma met 
ervaringsverhalen. 

> €25.000  

     
Nb. Planning, kosten en uren zijn afhankelijk van gekozen middelen en strategie 
 
Looptijd 
Publiekscampagne loopt in ieder geval 12 maanden. 
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Bijlage IX: Inventarisatie beschikbare domotica 
 

 
Beweging sensor 
Mogelijkheden: leefstijlmonitoring cliënt, automatisch lampen/verwarming aan/uit schakelen. 
Nadelen: Werkt niet bij meerdere bewoners. 
 

 
Deur/raam/kast sensor 
Mogelijkheden: Leefstijlmonitoring, dwaaldetectie (simpel). 
Nadelen: Meet alleen of deur/raam/kast open/dicht gaat, niet of iemand ook daadwerkelijk door de 
deur heen gaat. Werkt niet bij meerdere bewoners. 
 

 
 

 
 
Polsband met locatie bepaling (GPS) 
Mogelijkheden: locatie bepaling in/uit huis. Precieze locatie bepaling mogelijk 
Nadelen: Polsband is vaak groter/logger. Batterij gaat beperkt mee (moet opgeladen worden). Moet 
cliënt wel om doen. 
 

 
 
RFID chip voor dwaaldetectie 
Mogelijkheden: Locatiebepaling voor ruimtes. Kan ik schoen (kleding) van cliënt 
Nadelen: cliënt moet schoen wel aandoen. Deurmat nodig om RFID te detecteren. Geeft alleen aan 
wanneer cliënt bv. Ruimte verlaat, geen precieze locatie monitoring mogelijk 
 

 
Deurmat Sensor 
Mogelijkheden: Dwaaldetectie 
Nadelen: Geeft alleen alarm als cliënt op mat staat. Werkt niet bij meerdere bewoners. Geen 
precieze locatie monitoring mogelijk 
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Alarmering 
Mogelijkheden: Cliënt kan met druk op de knop een alarm maken (incl. spreekluister verbinding) 
Nadelen: Cliënt moet knop wel bij zich hebben. Geen locatie bepaling. Werkt alleen met 
alarmeringskastje (bv. Lifeline van Tunstall) en koppeling met alarmeringspartij (persoon moet 
gesprek aannemen). 
 

 
 
Valdetectie sensor 
Voordelen: automatisch alarm zodra val gedetecteerd word. Ook geschikt om te gebruiken als 
handmatige alarmering. 
Nadelen: Cliënt moet sensor bij zich hebben. Vrij groot. 
 

 
Treksensor alarmering 
Voordelen: kan op vaste plek bij bv. WC/douche (cliënt hoeft geen knop bij zich te dragen). 
Nadelen: Kan alleen op vaste plek 
 

 
Temperatuur sensor 
Mogelijkheden: temperatuur meting in keuken (als rookmelder niet mogelijk is) ter alarmering 
Nadelen: Meet alleen temperatuur 
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CO2 sensor 
Mogelijkheden: CO2 alarmering voor in keukenwoonkamer 
Nadelen: Meet alleen CO2 
 
 

 
Gaslek sensor 
Mogelijkheden: meten of er gas aanwezig is (in bv. keuken) en automatisch gas uitschakelen  
d.m.v. gasschakelaar 
 

 
Gas Schakelaar 
Mogelijkheden: open/dicht schakelen van de gasleiding (bv. gekoppeld aan gaslek sensor/bewegings 
sensor). 
 

 
Slaap detectie 
Mogelijkheden: slaap detectie, is iemand in bed. Incl. hartslag en ademhaling monitoring (bv. 
interessant voor epilepsie)  
Nadelen: Werkt niet bij meerdere bewoners 
 
 

 
Stoel druk sensor 
Mogelijkheden: leefstijl monitoring.  
Nadeel: Werkt niet bij meerdere bewoners 
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Camera (incl. beweging & geluid). 
Voordelen: Externe controle bij melding. Geluidsdetectie (bv. ’s nachts). Dwaaldetectie. 
Nadelen: Privacy 
 

 
Akoestische monitoring 
Voordelen: ’s nachts monitoring van slaapkamer (minder privacy gevoelig) 
Nadelen: meet alle geluiden, kans op valse melding groter (bv. vrachtwagen door straat laat alarm 
afgaan) 
 

 
Compaan (tablet voor oudere) 
Mogelijkheden: Beeldverbindingen, Agenda, spelletjes gericht op ouderen (dementie, etc). direct 
contact met mantelzorg/zorg 
Nadelen: Cliënt moet hier mee om kunnen gaan. 
 

 
Automatische medicatie uitgifte. 
Voordelen: zorg hoeft niet langs te komen om elke dag medicatie te geven. Controle of gebruiker 
medicatie pakt op vastgestelde tijden. 
Nadelen: Cliënt moet medicatie wel innemen (geen controle of medicatie bv. weggegooid word) 
 
 

 
Elektronisch deur slot. 
Voordelen: Zorg kan met mobiel apparaat deur van cliënt openen. Geen sleutel meer nodig. 
Nadelen: Prijzig (abonnement), rechten toekennen via externe partij. Geschikt mobiel apparaat nodig 
om te kunnen gebruiken. 
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Automatische verlichting. 
Voordelen: verlichting aanpassen naar tijdstip (overdag fel, ‘s nachts zwak), op beweging of tijd of 
schakelaar. 
Nadelen: Inrichten 
 

 
Automatische gordijnen 
Voordelen: Gebruikers gemak 
Nadelen: koppelen aan centraal systeem (kennis techniek) 
 

 
Automatisch raam openen 
Voordelen: Gebruiker hoeft niet bij lastig bereikbare plekken te komen. Op tijd en beweging aan te 
sturen (ook op temperatuur in zomer) 
Nadelen: koppelen aan centraal systeem (kennis techniek) 
 
Robotica 

 
Snoezelrobot 
Voordelen: welzijnsverbetering cliënt. goedkoop 
Nadeel: geen intelligentie of mogelijkheden monitoring 
 

 
Aibo  
Voordelen: welzijnsverbetering cliënt. Monitoring (d.m.v. camera, geluid). Speelmogelijkheden met 
bv. bal 
Nadelen: Duur 
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Buddy Robot 
Voordelen: interactief. Mogelijkheden tot beeldbellen. Verhalen voorlezen. Programmeerbaar. 
Bewegingsdetectie. Medicatie controle 
Nadelen: relatief duur (700 dollar), nog in testfase 
 

 
Zora Robot 
Voordelen: interactief. Mogelijkheden tot beeldbellen. Verhalen voorlezen. Programmeerbaar. 
Bewegingsdetectie. Medicatie controle. Sport ondersteuning 
Nadeel: Duur 5000+ 
 

 
Asimo (Honda) 
Voordelen: interactief. Verhalen voorlezen. Programmeerbaar. Bewegingsdetectie. Medicatie 
controle. Sport ondersteuning. Zeer intelligent. Mobiel. 
Nadelen: Heel duur (€ 250,000), complex. 
 
 
 
 


