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  Wij zijn



Het aantal mensen met 
dementie groeit snel. Door onze 
krachten, ideeën en expertise te 
bundelen kunnen we ambities 
ontwikkelen en uitvoeren voor 
de komende jaren. Het doel is 
om mensen met een hulpvraag 
rondom dementie te onder-
steunen en van informatie te 
voorzien.

Lidmaatschap biedt onder 
andere:
- Toegang tot een groot 
 (landelijk) netwerk
- Toegang tot scholing
- Kennisdeling
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De kracht 
van het 

Dementienetwerk

Ambities

1 Cliënt en mantelzorger staan centraal

Doelstellingen
•  Verbeteren informatievoorziening rondom dementie in de regio West-Brabant. 
 We ontwikkelen een folder over de Niet-pluisfase, diagnose en respijtzorg. 
 Tevens breiden we de informatie op onze website uit.
•  Verbeteren informatieoverdracht tussen diverse zorgprofessionals onderling en 
 tussen casemanagers en ziekenhuis. De werkgroep warme overdracht gaat hiermee aan de slag.
•  Met de uitkomsten van de Dementiemonitor die in 2022 is uitgezet worden in 2023 speerpunten 

opgesteld door een werkgroep.
•  Er komt een inventarisatie naar de behoefte aan eigen activiteiten voor mensen met dementie.
•  Het Dementienetwerk gaat onderzoeken of er een adviesraad moet komen die bestaat uit mensen 

met dementie, om onze ambities en activiteiten te toetsen.
 
2. Samenhang in het hulpaanbod

Doelstellingen
•  Inventariseren welke hulpvraag er is onder mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
 Onderzoeken wat er speelt onder inwoners van de aangesloten gemeenten en het aanbod aan 
 activiteiten hierop afstemmen. Dit doen we onder andere door: (Regionale) samenwerking met 
 welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en de aangesloten netwerkpartners.
• Digitalisering onder inwoners bevorderen door het ontwikkelen van een online community. 
 Hier vinden mantelzorgers, professionals en vrijwilligers elkaar en relevante documenten en 
 informatie over dementie. Deze is toegankelijk voor iedereen in de regio West-Brabant.
 
3. Toerusting van de samenleving

Doelstellingen
•  Het evalueren en actueel houden van het cursus- en scholingsaanbod voor mantelzorgers, 
 professionals en vrijwilligers.
•  De 25 aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard wordt door de werkgroep 
 ‘landelijke ontwikkelingen’ geïmplementeerd in de regio West-Brabant. Hierbij hebben we speciale 

aandacht voor migranten, jonge mantelzorgers en mensen met een verstandelijke beperking.
•  Na een succesvolle pilot in de gemeente Roosendaal, zal het Signaalteam ook in andere 
 aangesloten gemeenten worden uitgerold.
•  De werkgroepen DementieVriendelijke Gemeenten (DVG) bieden activiteiten in alle aangesloten 

gemeenten.
•  De nationale dementiestrategie is een programma van het ministerie van VWS. 
 De speerpunten zullen door een werkgroep worden vertaald naar regionale actiepunten.
 
4. Overige activiteiten

Doelstellingen:
•  Faciliteren van kennis- en informatiedeling tussen de aangesloten netwerkpartners in de regio.
•  PR en communicatie door middel van foldermateriaal, nieuwsbrieven en de nieuw te ontwikkelen 

online community.
•  Het bijwonen van landelijke en regionale bijeenkomsten van DNN, Grip op Kwetsbaarheid, Care 

Innovation Center, Brabantse Wal en andere samenwerkingsverbanden met betrekking tot dementie.

Gemeenten
Alzheimer West-Brabant
Ziekenhuizen
Zorgaanbieders
Zorgverzekeraars
Woningbouwcorporaties
Welzijnsorganisaties
GGD 
Ouderenbonden
Mantelzorgsteunpunten
Buurtzorg & Thuiszorgorganisaties

Het VERSTERKEN van de positie van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers door het VERBETEREN 
van het hulpaanbod en het VERBINDEN van de partners 
die zorg en ondersteuning aanbieden in de regio West-Brabant. 

  2020 2040

Bergen op Zoom 1200 2000

Roosendaal 1400 2300

Steenbergen 430 810

Woensdrecht 420 750

Halderberge 580 1100

Jaarplan 2023

Meer informatie: www.dementienetwerkwb.nl/contact



 
•   Deelname platform DVG
•  Ondersteuningsgroepen
•  Alzheimer Cafés
•  Digitalisering bevorderen door het ontwikkelen van een online community, 

toegankelijk voor alle inwoners
•  Toegang tot scholing voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
•  Onderzoeken behoefte aan uitrollen Signaalteam

 

 

 

 •  Deelname Dementieweb
•  Coördineren Signaalteam Roosendaal
•  Deelname werkgroep migranten en dementie, contact leggen met moskee Roosendaal
•  Ondersteuningsgroepen
•  Alzheimer Cafés en Theehuizen
•  Opnieuw opstarten Adoptieproject op basisscholen
•  Digitalisering bevorderen door het ontwikkelen van een online community, toegankelijk voor alle inwoners
•  Toegang tot scholing voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals

•  Deelname platform DVG
•  Samenwerking met BWI
•  Ondersteuningsgroepen
•   Alzheimer Cafés
•  Uitrollen Adoptieproject op basisscholen
•   Digitalisering bevorderen door het ontwikkelen van een online community, 

toegankelijk voor alle inwoners
•  Toegang tot scholing voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
•  Onderzoeken behoefte aan uitrollen Signaalteam

•  Deelname platform DVG
•  Samenwerking met moskee Bergen op Zoom, organisatie 
 bijeenkomsten over dementie in moskee en theehuizen
•  Ondersteuningsgroepen
•  Alzheimer Cafés
•  Opnieuw opstarten Adoptieproject op basisscholen
•  Digitalisering bevorderen door het ontwikkelen van een online 
 community, toegankelijk voor alle inwoners
•  Toegang tot scholing voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
•  Onderzoeken behoefte aan uitrollen Signaalteam

•  Deelname platform DVG
•  Ondersteuningsgroepen
•  Alzheimer Cafés
•  Opnieuw opstarten Adoptieproject op basisscholen
•  Digitalisering bevorderen door het ontwikkelen van een online community, 

toegankelijk voor alle inwoners
•  Toegang tot scholing voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
•  Onderzoeken behoefte aan uitrollen Signaalteam
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