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Voorstellen

• Wie bent u als workshop bezoeker?



Wat gaan we doen?

• Iets over Geriant en de dementieketen

• Waarom is het weten van wensen en 

behoeften belangrijk?

• Wat voor hulpmiddel is er ontwikkeld?

• Hoe breng je het gesprek op gang?

• Wat zijn do’s and dont’s in het spreken 

over toekomstige wensen voor zorg?

• Afsluiting



Geriant

• Geriant kleine GGZ organisatie voor 

diagnostiek, behandeling, case-

management bij dementie, kleine kliniek

• Werkgebied 600000 inwoners, ruim 4000 

cliënten in zorg, 1500 aanmeldingen per j.

• 18 specialisten ouderengeneeskunde, 70 

casemanagers, 8 gz-psychologen

• Financiering op basis van GGZ, 

Wijkverpleging en WLZ



Relatie met de huisarts

• Gezamenlijk aanmeldpunt met GGZ 

ouderen

• Huisarts heeft een vaste specialist 

ouderengeneeskunde en casemanager

• Aanbod voor periodiek contact over 

verwezen clienten en optie voor 

consultatie niet verwezen patiënten

• Altijd beschikbare opname crisisplek 

gesloten PG



Pro actief

• Werkwijze specialist ouderengeneeskunde 

en casemanager is pro actief

• Niet alleen oog voor medische zaken maar 

ook voor sociale gezondheid

• Advance careplanning toenemend 

centraal in de zorg

• Tot voor kort nauwelijks hulpmiddelen 

beschikbaar voor ACP



Wat is advance careplanning?

Volgens Detering (2010) gaat advance care 

planning om:

• begrijpen wie iemand is (waarden en 

normen);

• iemands wensen en voorkeuren kennen;

• iemand duidelijk maken wat zijn ziekte 

inhoudt en welke mogelijkheden er zijn 

voor zorg en behandeling;

• iemands zorgdoelen kennen.



Wat hebt u zelf met het 

onderwerp?
• Wat zijn uw eigen wensen voor de 

toekomst?

• Spreekt u hier wel eens over met 

anderen?

• Hebt u zelf al iets vastgelegd voor de 

toekomst?

• Bent u gewend om met uw patiënten 

dergelijke gesprekken aan te gaan?



Wat was de ambitie?



Net hulp van ZonMW

Onderzoek: Eigen regie bij dementie 

(ontwikkeling, invoering en evaluatie van een 

wensen- en waardenhulp)



Resultaat 



Ook digitaal



Onderzoek naar bruikbaarheid

• Onderzoek door NIVEL

• 10 interviews met mensen met dementie 

en hun naasten 

• 2 interviews met alleen naasten 

• 13 professionals 

• Dossieronderzoek 40 gebruikers en 40 

controle cliënten



Conclusies 1

• Boekje is over het algemeen positief ontvangen 

door alle gebruikers

• Het boekje helpt om mensen met dementie na te 

laten denken over de toekomst, om het gesprek 

op gang te brengen en om de persoon met 

dementie beter te leren kennen

• Sommige personen met dementie geven aan 

dat zij het werken met het boekje confronterend 

vinden



Conclusies 2

• Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over 

zichtbare afstemming van de zorg op wensen 

gebruikers

• Factoren die het gebruik kunnen beïnvloeden: 

acceptatie van de diagnose, stadium van de 

ziekte, woonsituatie, aanwezigheid van naasten, 

sociaal economische status, opleidingsniveau, 

mogelijkheden van de persoon met dementie, 

bereidheid om informatie te delen en de 

levenshouding van de persoon met dementie in 

relatie tot de toekomst (bijv. “Wie dan leeft wie 

dan zorgt”).



Implementatie regionaal

• Presentaties Netwerk dementie NHN

• Informeren cliëntenraden

• Alzheimer cafés

• Familias

• Plan gebruik Geriant

• Implementatie netwerkpartners



Implementatie Landelijk

• Websites Vilans

• Persbericht aan relevante media

• Dementie.nl/Alzheimer Nederland

• DNN

• V&VN

• Opleidingen

• Congressen en studiedagen



Afronding project

• 1 December 2018 eindverslag ZONMW

• Implementatieplan voor komend jaar

• Geriant staat voor 2 jaar garant voor 

website en distributie boekjes

• Inmiddels bijna 4000 boekjes verspreid



Hoe pak je het aan?

• Hoe pols je of mensen met dementie en 

hun mantelzorgers het onderwerp met je 

willen verkennen?

• Hoe breng je een gesprek op gang over 

(toekomstige) wensen en behoeften?

• Wat kan je beter niet doen in dergelijke 

gesprekken?

• Naar wie en hoe verwijs je eventueel 

door?



Andere hulpmiddelen

Windesheim en Saxion een ontwikkelde 

gesprekswijzer 

https://palliatievezorg.nl/2018/12/11/gesprek

swijzer-dementie-ontwikkeld/

https://palliatievezorg.nl/2018/12/11/gesprekswijzer-dementie-ontwikkeld/


Dank voor de aandacht!

www.sprekenoververgeten.nl

of email naar

sprekenoververgeten@geriant.nl

http://www.sprekenoververgeten.nl/
mailto:sprekenoververgeten@geriant.nl

