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Geriant-infographic: enkele cijfers 2021
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+4.300 cliënten
(peildatum 31/12) +175 medewerkers € 13 mlj. jaaromzet



Opzet van workshop bijdrage
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❑ Trends in de ouderenzorg

❑ Domeinen en schotten (zorgval)

❑ Dementie in Nederland (ZSD 2020)

❑ De opgave: integrale, activerende en

persoonsgerichte steun en zorg



Vergrijzing, met grote gevolgen

We leven 8 jaar langer dan in 1950, maar…

Langer thuis, maar waar ligt de grens?
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%65+ intramuraal
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Multimorbiditeit wordt de nieuwe uitdaging



“de oudere” bestaat niet
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Nieuwste dementiegetallen
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❑ In Zvw en Wlz samen 250.000 personen in 2020 (3,1%)

Mogelijk nog eens +45.000 personen in de WMO

❑Waarvan +15.000 onder 65 jaar en 61% vrouw

❑68% woont thuis en 32% in instelling; verschuift iets

❑Kosten: € 10,6 miljard in 2020; + 15 miljard in 2030 (#1!)
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Nieuwste dementiegetallen
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Circa 17% van de 170.000 
thuiswonende mensen wordt 
in de loop van het jaar 
opgenomen in Wlz-instelling

+58% heeft naast dementie ook 
diabetes, hart/vaatziekten of COPD. 
Bij 1 op 6 is vaatschade de 
hoofdoorzaak.



❑ Alzheimer dementie:  geheugenproblemen, langzaam achteruit

❑ Vasculaire dementie: vaatschade, wisselend beeld, apathie

❑ Lewy body dementie: hallucinaties, parkinsonisme

❑ Parkinsondementie: eerst Parkinson, later problemen met denken, traagheid

❑ Frontotemporaal: jonge leeftijd, gedragsproblemen,

eerst nog geen geheugenproblemen

Kenmerken van hoofdvarianten
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Amerikaanse kunstenaar 
William Utermohlen

• Geheugen
• Aandacht en tempo
• Planning en overzicht
• Taal
• Ruimtelijke inzicht
• Gedrag
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Tekort mantelzorgers groeit (SCP)



Grote verschillen in langdurige zorg

1) Verschil tussen werkelijk en verwacht aantal uren extramurale zorg en indicaties intramurale zorg per zorgregio. Het verwachte aantal is berekend door het 

totale aantal in Nederland  toe rekenen aan de regio en daarbij te corrigeren voor leeftijd (5-jarige leeftijdsklassen) en geslacht. 

Bron: CAK, CBS, analyse Gupta Strategists

Afwijking uren extramurale zorg per regio

[afwijking aantal uren werkelijk t.o.v. verwacht1; 2010]

Afwijking intramurale zorg per regio

[afwijking # indicaties werkelijk t.o.v. verwacht1; 2010]
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Ontwikkelingen in ouderenzorg

❑ Toenemende comorbiditeit, zoektocht naar preventie

❑ Langer en vaker alleen thuis, minder naar verpleeghuis

❑ Belaste mantelzorg, zelf ook ouder en op grotere afstand

❑ Stijgende arbeidsmarkttekorten, kwantitatief en kwalitatief

❑ Bekostigingsproblemen, hoge collectieve lasten

❑ Visies over generieke en/of ziektespecifieke aanpak

❑ Handreiking Kwetsbare ouderen thuis, Richtlijn Dementie NHG, 

Zorgstandaard Dementie april 2020

❑ Alom: persoonsgerichte en integrale netwerkzorg, hele beloop
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(Dröes)
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Nieuwe definitie: positieve gezondheid

http://www.youtube.com/watch?v=eNIVJptxJu0&feature=youtu.be

vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 
in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

❑ Cliënt > bundel zorgactiviteiten

❑ Betekenisvol leven, je mag er zijn

❑ Baas over eigen hoofd, lijf en leven

❑ Betrokkenheid en participatie

❑ Accent op wat de persoon nog wél kan

❑ Eigen regie en (veer)kracht

http://www.youtube.com/watch?v=eNIVJptxJu0&feature=youtu.be


Zorgstelsel in Nederland
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Dementiezorg vergt samenwerking over stelsels heen, 
vanuit belang van zowel cliënt als mantelzorger



De “zorgval”, bij De Monitor (10-12-2017)
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Ouderen met dementie lopen tegen grenzen 

thuiszorg (Zvw/Wmo) 

en komen op wachtlijst verpleeghuis, 

maar dan krijgen ze: 

❑ minder i.p.v. meer uren zorg

❑ hogere eigen bijdragen

❑ een andere zorgaanbieder

En raken vaak hun casemanager kwijt, terwijl 

continuïteit juist nog belangrijker is.

https://twitter.com/De_Monitor

/status/939973882773147654

https://twitter.com/De_Monitor/status/939973882773147654


Politieke partijen over ouderen(zorg)
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E-boek “Onder dementieprofessoren”
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❑ Mede mogelijk gemaakt door Vilans en Alzheimer NL

❑ Lancering 24 mei 2019, bijeenkomst Memorabel/Alzheimer NL

❑ Deel A: thematisch; Deel B: portrettengalerij



Interviews met 
44 dementieprofessoren
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Martien Kas
Betty Meyboom
Richard Oude Voshaar
Sophia de Rooij
Iris Sommer
Sytse Zuidema*

Jan Hamers
Jos Schols
Frans Verhey
Marjolein de Vugt*
Sandra Zwakhalen

Rose-Marie Dröes*
Wiesje van der Flier
Anneke Francke
Cees Hertogh
Martijn Huisman*
Andrea Maier
Majon Muller*
Philip Scheltens
Erik Scherder
Max Stek

Pim van Gool
Helmut Kessels
Paul Lucassen*
Henk Nies*
Anne Margriet Pot*
Dick Swaab
Anne-Mei The

Wilco Achterberg
Jacobijn Gussekloo
Joris Slaets*

Robbert Huijsman*
Arfan Ikram
Francesco Mattace Raso*
John van Swieten*
Meike Vernooij

Geert-Jan Biessels*
Elly Hol*

Maud Graff*
Roy Kessels*
Raymond Koopmans*
Marcel Olde Rikkert*
Myrra Vernooij-Dassen*

Kartrien Luijkx*
Mirella Minkman*

* Aanwezig bij de ontmoeting met Hugo de Jonge op 14 november 2019



Zorgstandaard Dementie 2020
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- Funderende visie

- 25 aanbevelingen

- 12 indicatoren voor 

kwaliteitsverbetering

(3xP, 3xS, 6xU)

Voor persoon met dementie

én diens mantelzorger:

- persoonsgericht

- integraal

- zorg én ondersteuning



Persoonsgerichte integrale zorg
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❑Persoonsgericht: 

Mensen met dementie helpen hun ‘normale’ leven voort te zetten. 

Dat vergt zorg en ondersteuning die passen bij het leven van mensen met dementie

en hun naasten (ook in informele hulprol), in samenspraak met hen vormgegeven. 

❑ Integraal: 

Dementiezorg* is gericht op regieondersteuning op álle domeinen van 

het functioneren van de persoon met dementie en diens mantelzorger. 

Dat vergt samenhang en afstemming in domeinoverstijgend samenwerken, 

tussen alle professionals en met de naasten. Daarom zetten we in op 

samenhangend aanbod over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

❑Samenwerkende professionals: 

Goede dementiezorg* leveren kan alleen in onderlinge afstemming en samenwerking. 

Dat vraagt bundeling van ieders expertise en eenduidigheid voor mensen met dementie, 

hun naasten en verwijzers.

Liefde



Integraal gedurende gehele beloop
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“We beginnen te snappen dat het niet 
alleen gaat om de beste behandeling, 
maar ook om het organiseren en het 

inrichten.”



Enkele aanbevelingen uit ZSD 2020
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Regenboogmodel integrale zorg
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Preventie kan 40% dementie voorkomen
Relatief risico 

voor dementie 

(95% BI)

Prevalentie 

in bevolking

Relatieve 

reductie 

incidentie

Vroege levensfase (<18 jaar)

- lage opleiding (basisschool) 1,6  (1,3-2,0) 40,0% 7,1%

Middelbare leeftijd (45-65)

- gehoorverlies

- breinschade door trauma

- hypertensie

- alcohol (>21 eenheden p.w.)

- obesitas (BMI>30)

1,9  (1,4-2,7)

1,8  (1,5-2,2)

1,6  (1,2-2,2)

1,2  (1,1-1,3)

1,6  (1,3-1,9)

31,7%

12,1%

8,9%

11,8%

3,4%

8,2%

3,4%

1,9%

0,8%

0,7%

Late levensfase (> 65 jaar)

- roken

- depressie

- sociale isolatie

- fysiek inactief

- diabetes

- luchtvervuiling

1,6  (1,2-2,2)

1,9  (1,6-2,3)

1,6  (1,3-1,9)

1,4  (1,2-1,7)

1,5  (1,3-1,8)

1,1  (1,1-1,1)

27,4%

13,2%

11,0%

17,7%

6,4%

75,0%

5,5%

3,9%

3,5%

1,6%

1,1%

2,3%

Update The Lancet 2020 



Maak werk van preventie!
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NRC maandag 22 oktober 2019

A.
bewegen,
in groep

B. Sociale groeps-
activiteiten

C. GVO, leefstijl

D. Individuele
factoren

Co-creatie!



Integraal dementienetwerk leidt tot
hogere kwaliteit tegen lagere kosten

casemanager

Vroegsignalering

en diagnostiek

Voorkomen
crises

Versterken 
mantelzorg

Uitstel 
opname

Kleinschalig 
groepswonen
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Samen zorgen 
dat zorg beter werkt

email: r.huijsman@geriant.nl

mobiel: 06 – 20 39 59 58


