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1. Inleiding
Het jaar 2018 is het tweede jaar van de periode 2017-2018, waarvoor een
samenwerkingsconvenant met alle partners binnen het RPD1 is afgesloten. Lid zijn van een
dementienetwerk is voor zorgaanbieders vanuit de Zorgverzekeringswet een vereiste, zoals
is geformuleerd in contracten tussen Zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarenboven
wordt de basis voor het onderliggende samenwerkingsconvenant gevormd door de
unanieme doelstelling van de netwerkpartners, dat er in deze regio sprake dient te zijn van:
- goede kwaliteit van samenwerking van de netwerkpartners;
- meetbare en kwalitatief goede resultaten, en
- de actuele behoefte aan een sterk regionaal dementienetwerk.
Juist nu is het van belang om samen te werken in de hervorming van de langdurige zorg voor
de zorgverlening en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het
Jaarplan 2018 geeft invulling aan die ambitie in de regio westelijk West-Brabant.

2. Dementie in de RPD-regio
Binnen de netwerkregio is sprake van een sterk groeiende zorg- en ondersteuningsvraag op
het gebied van dementie. Dit is vergelijkbaar met de landelijke tendens. Alzheimer
Nederland heeft in 2016 cijfers gepubliceerd over de ontwikkeling van het totaal aantal
mensen met dementie in de Gemeenten Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht in 2015, 2020 en verder:
Mensen met dementie
Bergen op Zoom
Halderberge
Roosendaal
Steenbergen
Woensdrecht

2015
1.100
510
1.300
410
370

2020
1.200
570
1.600
450
450

2025
1.400
670
1.800
510
560

2030
1.700
790
2.200
620
670

2035
1.900
910
2.500
710
760

2040
2.100
1.000
2.800
790
800

TOTAAL RPD REGIO
3.690
4.270
4.940
5.980
6.780
7.490
Tabel 1: Ontwikkeling aantal mensen met dementie per gemeente. Bron: Factsheet mensen met
dementie per gemeente (TNO in opdracht van Alzheimer Nederland, januari 2016)

3. Missie en kernwaarden RPD
Steeds meer mensen krijgen in hun dagelijkse leven te maken met iemand met dementie.
Het RPD beïnvloedt en prikkelt de samenleving door ervoor te zorgen dat mensen open
staan voor het omgaan met en het ondersteunen van mensen met dementie. Het RPD heeft
als missie:

“Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening
aan mensen met dementie en hun mantelzorgers in de regio”
Dit gebeurt door ondersteuning aan en afstemming tussen ketenpartners en door het
gezamenlijk ontwikkelen van plannen. De Zorgstandaard Dementie (Vilans, 2013) geldt
hierbij als uitgangspunt. Door deze activiteiten kunnen mensen met dementie en hun
1

steeds te lezen als het samenwerkingsverband van de RPD-leden
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partners in onze regio beter omgaan met dementie, hun draagkracht wordt zoveel mogelijk
vergroot en de zorgbelasting verlicht, hun participatie in de maatschappij wordt vergroot en
het sociaal isolement wordt doorbroken of voorkomen.
Naast de mensen met dementie zelf vormen mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten
(artsen, casemanagers dementie, (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers
bij gemeenten en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties, ouderenadviseurs etc.) de
belangrijkste doelgroepen van het RPD.
De kernwaarden waaromheen het Regionaal Platform Dementieondersteuning is
georganiseerd, zijn:
Verbinden – Versterken – Verbeteren

4. Kernthema’s RPD 2018
Het samenwerkingsverband van het RPD voert activiteiten uit binnen drie kernthema’s die
ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun naasten in onze regio maximaal kunnen
blijven participeren in de veranderende samenleving. Op basis van de hiervoor geschetste
visie worden de drie kernthema’s in 2018 uitgewerkt volgens het activiteitenplan voor 2018
(zie verder hoofdstuk 7).
RPD Kernthema’s t.b.v. het activiteitenplan 2018
1 Zorgstandaard Dementie:
- Landelijke ontwikkelingen dementiezorg en
Het RPD coördineert en
Zorgstandaard Dementie signaleren en
ondersteunt middels
implementeren in de regio:
activiteiten, waardoor alle
Gezamenlijk afspraken maken over regionale
betrokken organisaties
organisatie en rollen in het netwerk dementie
voldoen aan de eisen zoals
van casemanagers dementie en overige
gesteld in Zorgstandaard
disciplines als wijkverpleegkundigen,
Dementie.
praktijkondersteuners en welzijnsfunctionarissen
+
- Informeren van ketenpartijen over
Coördineren, Informeren,
ontwikkelingen van landelijk beleid en de
Signaleren, Faciliteren,
Zorgstandaard Dementie
Serviceorganisatie
- Aanspreekpunt voor financiers dementiezorg
(Organisatie van het netwerk) - Marketing , PR en communicatie: profilering en
vindplaats
2 Deskundigheidsbevordering
- Deskundigheidsbevordering Mantelzorgers en
Vrijwilligers
- Deskundigheidsbevordering Beroepskrachten
2a Alzheimer Cafés
[ondergebracht in aparte begroting]
3 Ontwikkelen en innoveren
- Uitbreiding scholingen met innovaties (VR-bril)
- Samenwerking in de regio (netwerken),
bovenregionaal (Zuidwest Nederland) en
landelijk in Dementienetwerk Nederland (DNN)
- Meerjarenplan 2018 e.v. en Zorgstandaard 2.0
- Ontwikkelen en delen van innovaties in de regio
[]Tabel 2: Overzicht kernthema’s RPD

Hierna volgt een korte verantwoording van deze kernthema’s.
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4.1

Zorgstandaard Dementie + Organisatie van het netwerk

Beleid en Organisatie netwerk / Landelijke ontwikkelingen signaleren en implementeren:
De koppeling van ondersteuning en zorg vormt de basis voor goede dementiezorg. Als
standaard hiervoor hanteert het RPD de Zorgstandaard Dementie. Door het ontwikkelen van
regionale zorgprogramma’s wordt de uitvoering van de Zorgstandaard in de regio ontwikkeld
en ontstaat dementiezorg van een verantwoordbare kwaliteit. Om dit te realiseren wordt
onder meer een Jaarplan gemaakt, vijf maal per jaar met het Bestuur en twee maal per jaar
met de Klankbordgroep vergaderd.
Dementienetwerken werken aan professionalisering van het eigen netwerk. Voor het meten
van de kwaliteit van het netwerk is in 2009 door Vilans een set Netwerkindicatoren
Dementie ontwikkeld. Tweejaarlijks wordt een meting uitgevoerd die inzicht biedt in de
ontwikkeling van de dementienetwerken op basis van de domeinen van de Zorgstandaard
Dementie. Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van het thematisch toezicht op de
organisatie van netwerkzorg voor thuiswonende mensen met dementie van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg.
Informeren: Tijdige en duidelijk informatie is voor mensen met geheugenproblemen en
dementie erg belangrijk. Het netwerk streeft naar samenhangende en gestructureerde
informatievoorziening in de netwerkregio. Het richt zich daarbij op het bundelen van
beschikbare informatie vanuit diverse bronnen en het regionale aanbod. Daarnaast worden
eigen informatiebronnen ontwikkeld als dit waarde toevoegt aan het bestaande aanbod.
Marketing, PR en communicatie vormen in dit opzicht belangrijke instrumenten.
Aanspreekpunt financiers: Periodiek vindt overleg plaats tussen aanbieders van zorg,
welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars onder coördinatie van het RPD. Doel is te komen tot
samenwerkingsafspraken op basis van feiten en cijfers. Financiers worden ook op inhoud
gevoed door elkaar m.b.t. de inkoopbehoefte voor de toekomst.

4.2

Deskundigheidsbevordering

Het is van belang dat allen die participeren in zorg en ondersteuning voor mensen met
dementie, voldoende kennis hebben van dementie en de cliëntbehoefte in elke fase van het
proces. Dit geldt zowel voor mantelzorgers en vrijwilligers als voor beroepskrachten.
Daarnaast wordt het RPD vormgegeven door middel van taken die voortkomen uit de WMO:
leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen; mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen;
informatie, advies en cliëntondersteuning geven; het bevorderen van zelfredzaamheid van
mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving.
Tot slot werken we aan twee doelstellingen, die vanuit Staatssecretaris van Rijn in juli 2015
zijn geformuleerd in het kader van werken aan een dementievriendelijke samenleving:
- Bewustwording van en inzicht in het perspectief van mensen met dementie en hun
mantelzorgers.
- Toerusting van burgers om mensen met dementie en hun mantelzorgers beter te
kunnen helpen.
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NB: De Alzheimer Cafés in West-Brabant nemen hierin een aparte positie. Sinds 1 januari
2016 vindt de organisatie van de Alzheimer Cafés plaats in een samenwerking tussen
Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant en het RPD. Alzheimer Nederland, afdeling
West-Brabant is de primaire samenwerkingspartner voor de organisaties van de Cafés,
omdat zij de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers garandeert en naast de subsidie van de
gemeenten een substantiële financiële bijdrage levert. De begroting Alzheimer Cafés vormt
een apart onderdeel van de begroting RPD en is in een apart document opgesteld.

4.3

Ontwikkelen en innoveren

Door professionals en deskundige RPD-leden samen te brengen, is het gelukt om de
afgelopen jaren een aansprekend pakket aan concrete scholingen, informatiebijeenkomsten
etc. te ontwikkelen. In 2018 zal die ontwikkeling worden voortgezet. Daarbij zullen
innoverende en doelmatige ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning van cliënten
met dementie en hun naasten van binnen en buiten de regio worden geïnventariseerd en
waar mogelijk getoetst op praktische inzetbaarheid in de RPD-regio. Zo zal de VR-bril
Dementie, die in 2016-2017 is gepilot in de RPD-regio dankzij subsidie vanuit ZonMw en
samenwerking met het Trimbos Instituut en Into D’mentia, verder worden uitgezet onder de
verschillende doelgroepen in de RPD-regio.

5. Werkwijze Dementienetwerk RPD
Het dementienetwerk RPD brengt regionale partijen samen voor samenwerking, die leidt tot
synergie en het bijeen brengen en delen van expertise om de zorg en ondersteuning aan
mensen met dementie en hun mantelzorgers binnen de netwerkregio te verbeteren en
toekomstbestendig te maken. Het dementienetwerk vormt een regionaal platform
waarbinnen partijen komen tot afspraken over de uitvoering van zorg, het verspreiden van
kennis over dementie en borgen van kennis over de kwaliteit van netwerkzorg.
Het RPD verbindt de domeinen welzijn, wonen en zorg. Mensen met dementie hebben
immers tijdens het gehele ziekteproces een samenhangend aanbod aan ondersteuning
nodig. Zij willen met ondersteuning van hun netwerk zo lang mogelijk verantwoord en veilig
thuis wonen en participeren in een veranderende samenleving. Het is van belang om de
benodigde kennis en kunde voor een goede ondersteuning van de mensen met dementie en
hun mantelzorgers te borgen, zeker ook in de huidige participatiesamenleving.
De programmamanager van het RPD is kartrekker, aanjager en voorzitter van de diverse
RPD-werkgroepen, bestaande uit medewerkers (professionals en beleidsmedewerkers) van
RPD-convenantleden. Zij komen maximaal drie maal per jaar bij elkaar om de activiteiten
m.b.t. de Zorgstandaard Dementie, Deskundigheidsbevordering en Ontwikkeling en
Innovatie af te stemmen, te verbeteren en uit te voeren.
De praktische organisatie van cursussen, scholingen e.d. vindt vanuit het RPD plaats. De
docenten zijn werkzaam bij de RPD-convenantleden. Deze ontvangen hiervoor een
standaard vergoeding vanuit de RPD-begroting.
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Deelnemende organisaties en instellingen RPD – overzicht per januari 2018
Alzheimer Nederland, afd. West-Brabant
St. Elisabeth
OOBOZ
Surplus
Gemeente Bergen op Zoom
GGZWNB
Gemeente Roosendaal
WijZijn Traverse Groep
Gemeente Steenbergen
BWI Woensdrecht
Gemeente Woensdrecht
Vraagwijzer Bergen op Zoom
Stichting tanteLouise
Vraagwijzer Steenbergen
Groenhuysen
Stadlander
TWB, Thuiszorg met Aandacht
Bravis ziekenhuis
PrivaZorg
Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen
Buurtzorg Nederland
KBO, afd. Roosendaal
S&L-Zorg
Tabel 3: De 23 huidige convenantpartners van het RPD

6. Veranderingen in 2018
6.1 RPD-regio
De focus ligt binnen de regio op de volgende gebieden.
RPD netwerk
 PR en profilering RPD en activiteiten/scholingen
 Website RPD updaten, zodat doelgroepen de benodigde informatie weten te vinden
 Dementievriendelijke gemeenschap ondersteunen en initiatieven in de regio verbinden
 Verbinding maken met huisartsen, -verenigingen/zorggroepen in de regio
 Verspreiden van informatie over (regionale) innovaties m.b.t. dementie
 Project dementiebril (virtual reality) uitdragen binnen de regio; bestaande scholingen
hiermee uitbreiden, nieuwe modules ontwikkelen en docenten/ondersteuners hiervoor
trainen en leveren.
WestWest
In 2017 is vanuit de overkoepelende stichting WestWest in deze regio bekeken of een
verdere samenwerking dan wel integratie van de verschillende ketens en zorgpaden
mogelijk is en duurzame voordelen biedt. Het betreft hier de vier ketens/zorgpaden:
 VKO: Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen;
 CVA: Cerebraal Vasculaire Aandoeningen;
 NPZ: Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen;
 RPD: Regionaal Platform Dementieondersteuning.
In 2018 zal het RPD doorgaan om met deze partijen te kijken waar verdergaande
samenwerking mogelijk is, om zo meer werk te verzetten tegen gelijkblijvende kosten. Deze
samenwerking is reeds ingezet op onder meer scholingen, jaarkalender, ondersteuning,
huisvesting, begroting etc.
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6.2 Landelijk en bovenregionaal
Meerjarenplan 2018 e.v.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft alle dementienetwerken in Nederland verzocht om
voor 1 juli 2018 een Meerjarenplan voor de regio te overleggen. Door dit samen met de
convenantpartners te ontwerpen wordt het draagvlak in de regio geborgd.
Dementie Netwerk Nederland (DNN)
In 2017 is het Dementie Netwerk Nederland (DNN) opgericht. Zij zijn onder meer
belangenbehartiger, verbinder en spreekbuis van de dementienetwerken in Nederland. Aan
het jaarlijkse lidmaatschap zullen kosten verbonden zijn, naar rato van het aantal en wellicht
de grootte van de deelnemende dementienetwerken.
Zorgstandaard 2.0
De herijking van de huidige Zorgstandaard Dementie (uit 2013) volgt in de loop van 2018. De
nieuwe kaders zullen in het Meerjarenplan worden opgenomen.
Samenwerking dementienetwerken Zuidwest Nederland
De programmamanager van het RPD heeft het initiatief genomen om een periodiek overleg
met netwerkcoördinatoren van de regio’s Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, Breda, GoereeOverflakkee, Drechtsteden, Tilburg en Eindhoven op te zetten. Dit initiatief is enthousiast
ontvangen, het eerste overleg is begin januari 2018 gepland.
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7. Activiteitenplan vanuit de kernthema’s
De uitvoering van de drie kernthema’s in activiteiten, producten en diensten is uitgewerkt in
factsheets. Deze zijn te vinden als aparte tabbladen in de Begroting 2018. Zie hieronder het
totaaloverzicht.
Nr.

Toelichting

3

Kernthema 1: Zorgstandaard Dementie + Netwerkorganisatie
Het RPD ondersteunt in activiteiten, waardoor alle betrokken
organisaties voldoen aan de eisen gesteld in Zorgstandaard Dementie
Voldoen aan eisen Zorgstandaard Dementie (herijking volgt in 2019)
Organisatie van het netwerk : Coördineren, informeren, signaleren,
faciliteren (serviceorganisatie). Ontwikkelen Meerjarenplan en nieuw
convenant (2019 e.v.)
Website & Communicatie en PR (nieuwsbrieven, folders etc.)

Nr.

Kernthema 2: Deskundigheidsbevordering

Toelichting

4

Basiscursus Dementie voor Mantelzorgers en Vrijwilligers
(1 cursus = 3 bijeenkomsten) -> uitbreiden met VR-bril module
Kennisondersteuning aan Dementievriendelijke initiatieven:
- Dementievriendelijke werkgroepen Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht (Brabantse Wal)
- Seniorenraad Halderberge / Platform vanuit Belangenbehartiging
- Gemeente Roosendaal: Dementievriendelijke gemeente
- Gemeente Bergen op Zoom & Roosendaal: leeftijdsvriendelijke
gemeenten (Age Friendly Cities)
- Drie maal per jaar RPD bijeenkomst “Afstemmingsoverleg
Dementievriendelijke initiatieven”
Basiscursus Dementie voor zorgprofessionals (1 cursus = 5
bijeenkomsten) -> uitbreiden met VR-bril module
Informatiebijeenkomst “Kijkje in de Keuken”
Scholingen zorgprofessionals: gezamenlijke casuïstiek met RPD en NPZ
(Netwerk Palliatieve Zorg) in het voorjaar 2018 en een studiemiddag
door RPD en GGZWNB in het najaar
Jaarlijkse presentatie Jaarplan 2018 voor deelnemers aan de RPD
(docenten- en ontwikkel-)teams. Kroketbijeenkomst i.s.m. organisatie
van “Dementieborrel” voor professionals.
Opstap-e-learning Basiscursus Dementie Beroepskrachten bij
Leernetwerk West-Brabant beschikbaar maken voor alle RPD leden

2 maal + 1x
verdieping
95 uur per
jaar CMD,
84 uur RPD

Nr.

Kernthema 3: Ontwikkelen en innoveren

Toelichting

11

Train-de-trainer: scholen van vrijwilligers dementie, specifiek gericht
op begeleiding van Ondersteuningsgroepen Naasten (OGND), in
nauwe afstemming met Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.
Ontwikkelen Casemanagement Dementie naar een eenduidige
werkwijze en aansturing:

Onderzoek
en opzet

1
2

5

6
7
8

9

10

12
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- Een RPD-werkgroep “Casemanagement Dementie”
- Werkoverleg met alle Casemanagers Dementie uit de RPD-regio
voorafgaand aan een scholingsactiviteit vanuit RPD
Verdere ontwikkeling van Zorgplan en Overdracht, met een actueel
medicatie-overzicht en toegang voor iedere zorgverlener:
"Procesbegeleiding SNA Dataset".
Samenwerking RPD en Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ), CVA-keten en
Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO) onder WestWest
Inventarisering en verspreiding initiatieven op het gebied van
domotica en eHealth rondom dementie in de RPD-regio
Deskundigheidsbevordering Programmamanager
Acties n.a.v. Vilans meting indicatoren (2016), Monitor Mantelzorgers
(volgt in 2018) volgens een op te stellen plan van aanpak
ZonMw project Dementiebril “Meer aandacht voor inlevingsvermogen
in mensen met dementie in regio West-Brabant”. Implementeren VRbril module in de RPD-regio

3 maal
3 maal

Nr.

Overig: Alzheimer Cafés en OGND

Toelichting

19

Organisatie van 40 Alzheimer Cafés i.s.m. Alzheimer Nederland,
afdeling West-Brabant
Ondersteuningsgroepen Naasten van mensen met Dementie (1 groep
= 7 bijeenkomsten à 2 uur in 5 gemeenten)

40 maal

13

14
15
16
17
18

20

geparkeerd

continu
continu
continu
continu
Afronden
begin 2018

5 maal

8. Begroting 2018
De begroting voor het RPD voor 2018 wordt weergegeven in de vorm van een
Exceldocument. De begroting is gebaseerd op de gegevens uit de verschillende factsheets
die in aparte tabbladen zijn weergegeven in een Excelbestand. Deze begroting vindt u in
bijlage 1.
De activiteiten vanuit RPD ten behoeve van:
- de Alzheimer Cafés en
- de Ondersteuningsgroepen voor Naasten van mensen met Dementie (OGND)
worden in de begroting apart weergegeven in verband met financiering vanuit de individuele
gemeenten.
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