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Recente regelgeving dementie
 Referentiepersoon dementie: overgangsfase tot
30/6/2014.
 Mandaat niet altijd duidelijk: aandacht in
voorziening
 Intervisie
 Uitbouw op basis van gedragsvoorbeelden als
inspiratie in omzendbrief 2012.
 Memorandum 2014 …
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Mozaïekdecreet
 Juridische verankering expertisecentra dementie
+ Vlaams expertisecentrum als
partnerorganisatie
 de mogelijkheid dat erkende
ouderenvoorzieningen niet alleen ‘uitzonderlijk’
ouderenzorg verlenen aan gebruikers die jonger
zijn dan 65 jaar
 …
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Recente regelgeving dementie
 Transitieplan dementie
 Studie dementieconsulenten 2011, rapport
2012
 ‘gratis inbouw’
 Getrapt ‘systeem’
 Woonzorgactoren gevat (WZC vermeld maar niet
echt betrokken binnen dit plan). Quid
staatshervorming?
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Zorgbegeleiding (= kerntaak ZF, WZ decreet)










Ondersteuning bieden bij het oriënteren van hulp- en zorgvragen van
gebruikers of mantelzorgers op basis van vraagverheldering en
vraagverduidelijking, of die personen naar de georganiseerde thuiszorg toe
leiden;
Door informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling de gebruikers en
mantelzorgers in staat stellen hun rechten maximaal uit te putten en
maximaal toegang te hebben tot zorg;
Administratieve en psychosociale ondersteuning aanbieden, als de
draagkracht of vaardigheden van de gebruikers of mantelzorgers
ontoereikend zijn;
Het zelfzorgvermogen evalueren;
Gebruikers met een indicatie van verminderd zelfzorgvermogen proactief
benaderen;
In complexe zorgsituaties of als een wijziging van zorgvorm wenselijk is, de
mogelijkheid tot langdurige begeleiding en ondersteuning aanbieden,
waarbij de gebruiker in elke fase van zijn persoonlijke zorgtraject een
beroep kan doen op een professionele zorgverlener.
Belemmerende factoren beleidsgericht signaleren.
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Transitieplan dementie
 Term zorgbegeleiding
− Ziekenfondsen

Punt 5: overgangsfase tot
31/12/2016: 15%
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Transitieplan ziekenfondsen
 Pro-actieve contactname niet-pluisfase: hoe?
 Per gemeente 1 dementiedeskundige
maatschappelijk werker ter beschikking (2015)
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Diensten voor gezinszorg
 Dementiekundige basiszorg
 Extra opleidingen niveau verzorgenden /
bachelor

 Opleidingen worden uitgewerkt/opgezet
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Inhoud basismodule dementiekundige
zorgverlener
 basiskennis dementie en belevingsgerichte zorg
 praktische oefeningen omtrent omgang en
communicatie en belevingsgerichte zorg
 begrijpen van en omgaan met moeilijk
hanteerbaar gedrag
 begrijpen van en omgaan met familie
 kennis sociale kaart
 gericht kunnen doorverwijzen
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Woonzorgvoorzieningen
 Niet WZC hoewel vermeld

 Attestering wordt vastgelegd met Vlaamse
overheid
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Rol expertisecentra dementie
 Curricula opleidingen + aanbod realiseren (in
samenspraak met sector)
 OPD’s uit te rollen over heel Vlaanderen?
 Dementie-expert
 Samenwerking met SEL intenser

12

4

Dementieplannen
 Vlaanderen (2011-2014)
− Beeldvorming (www.onthoumens.be)
− MfL
− Preventie
− Vroegtijdige zorgplanning -> FLIECE + richtlijn (KBS)
− Fundamenteel en psychosociaal wetenschappelijk

onderzoek
− To be continued
 Brussel, Wallonië en DG
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Wetenschappelijke evidenties …
 KCE-> studie over niet-farmacologische
interventies
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Waardevolle interventies (evidence
based)
 Multicomponent psycho-educatie, psycho
interventie (sterke evidentie)
 Fysische activiteit
 Opleiding medewerkers
 Cognitieve stimulatie/training

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_160a_dementie.pdf
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Wetenschappelijk onderbouwde
interventies
 Psycho-educatie
 3 aspecten:
− Kennis
− Acceptatie
− Handelen

 Opgenomen in transitieplan (regionale DC,
verenigingen mantelzorgers en gebruikers, …)
 Twee delen: inleiding +7 thema’s mbt vermindering zorglast

(volgorde op maat) / 3 thema’s mbt versterking draagkracht: vaste
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volgorde

Psycho-educatie timing





Opmaak deel 1 rond
Deel 2 ongoing – april 2014
E-learning platform 2015
Wetenschappelijke studie
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Euthanasie en dementie
(metaforum 2013)
 Wilsbekwaamheid als transitief begrip
 Lijden bij de persoon met dementie
− Vitale depressie in beginstadium
− Lichamelijk lijden
− Gedragsstoornissen

 Motieven: nu is nog oké, een ‘plant niet meer’ /
opstandigheid: ik wil me niet klein krijgen /
groeiende afhankelijkheid
 Then self / now self!
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KCE
 Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
dient twee projectvoorstellen in voor nieuwe
studieronde:
− Prevalentie (cfr. studies The Lancet, juli 2013)
− Gebruik psycho-farmaca (cfr. Alcove-aanbevelingen)
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DSM - 5
 Van DSM IV – TR naar DSM 5
 Neurocognitieve stoornis
 Gevolgen voor de praktijk
 Nota in handboek referentiepersonen
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Stand van de wetenschap?
 Doorbraak nakend?
 Verschillen in funding kanker – dementie
 Psycho-sociaal onderzoek niet vergeten!
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Pipeline AD

8

Pipeline AD

Symptomatische behandeling en wijziging
in ziekte-evolutie
AD is a chronic progressive
neurodegenerative disease

Symptomatic AD therapies provide
benefit at all stages of disease
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Initiatieven inzake dementie
 Baluchon Alzheimer
 Into D’mentia
 Proeftuinen: Licalab
 Pilootprojecten zorg Vlaamse Bouwmeester
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Initiatieven inzake dementie
 Baluchon Alzheimer vzw
− ° Canada, ondersteund door overheid
− “Met pak en zak”
− Ondersteuning mantelzorger 24/24 h
− Beperkte periode – inwonen
− Positieve ervaringen in Wallonië
− (Nog) niet voldoende doorgebroken in Vlaanderen
− Negatief: kostprijs / tewerkstellingsstatuut
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Initiatieven inzake dementie
 Baluchon Alzheimer
 Into D’mentia
 Proeftuinen: Licalab
 Pilootprojecten zorg Vlaamse Bouwmeester
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Into D’mentia





Nederlandse ontwikkeling
De leefwereld van de persoon met dementie
Link naar de reportage
Bezocht in augustus …
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Initiatieven inzake dementie
 Baluchon Alzheimer
 Into D’mentia
 Proeftuinen: Licalab
 Pilootprojecten zorg Vlaamse Bouwmeester
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LICALAB
 Proeftuin zorginnovatieruimte Vlaanderen (IWT)
− Representatieve groep zorg-eindgebruikers in

natuurlijke omgeving
− Nieuwe concepten/producten/diensten ouderenzorg
− Detectie, preventie, sensibilisering, tegengaan soc.

kwetsbaarheid, …
− Economische en/of maatschappelijke finaliteit
− Proeftuinplatformen + diverse projecten erop geënt

 Turnhout, Aalst
 Rol van Bpost en dementie / vereenzaming
 Budget: € 6,02 M / Kennisinstelling: €0,93 M
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Initiatieven inzake dementie
 Baluchon Alzheimer
 Into D’mentia
 Proeftuinen: Licalab
 Pilootprojecten zorg Vlaamse Bouwmeester
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Pilootprojecten zorg Vlaamse
Bouwmeester
 Doel: grensverleggend tav. nieuwe
woonzorgmodellen
 Levensloopbestendig wonen
 Inspirerend
 Kortrijk: Het Portiek
 Projectteams
 Ontwerpteams
 Kwaliteitskamer
 Geel / Wuustwezel / Dilbeek /
Sint-Truiden
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Initiatieven inzake dementie
 Baluchon Alzheimer
 Into D’mentia
 Proeftuinen: Licalab
 Pilootprojecten zorg Vlaamse Bouwmeester
 Geheugenrevalidatieklinieken
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Geheugenklinieken – ‘revalidatie’
 1 Mio euro
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Geheugenrevalidatie






Overeenkomst met RIZIV
12 klinieken
Evaluatie op komst
Effect gemeten …
In WVL: AZ Sint-Jan AZ Sint-Lucas Brugge
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Jongdementie
 Nieuwe uitgave ‘Dementie op jonge leeftijd’ (red.
Annemie Janssens, Marjolein de Vught PhD)
 Werkgroep jongdementie Vlaanderen
 Mozaiekdecreet: afschaffing “10%-regel”, maar
...
 VAPH
 BPSD – richtlijn
 Documentaire Canvas
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Federale overheid
 “chronisch zieken”
 Afgelopen 5 jaar deze acties:
− Terugbetaling gespecialiseerde diagnosestelling
− 11 geheugen’klinieken’ (revalidatie)
− Referentiepersoon dementie / Ad, Od – D in ROB
− Opvang in dagverzorgingscentra: F-forfait
− Protocol 3
− Vorming eerste lijn: verpleegkundigen, artsen (zeer

recent), Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
leverde zijn bijdrage!
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Federale overheid
 Observatorium chronisch zieken deed
voorstellen waaronder:
− Kleinschalig wonen in ROB
− Jongdementie

Te realiseren binnen de voorhanden zijnde budgetten
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Protocol 3
 Nieuwe oproep (nu!)
 Gebruik van BelRAI

43

Andere projecten
 Kunst en dementie: M HKA
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Tendensen buitenland
 Alcove Project en vaststellingen
 Dementievriendelijke gemeenten
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Tendensen buitenland
 Architectuur
− Mechelen 2012, Utrecht 2013, Dresden 2014,

Stirling 2015

 Technologie
 Dementievriendelijke ziekenhuizen …
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Uitdagingen voor de toekomst
 Geïntegreerde zorg (chronical care model)
 DCM en perspectieven
− Onderzoek KHLim
− Buitenlands onderzoek (D)
− SOFI-instrument
− Internationaal gekaderde methodiek
− Dementiebeleid voorziening
− Mappers (basic user - basisgebruiker)
− Parlementaire vraag …







Jongdementie
Gekleurde dementiezorg
Technologie: verdere ontwikkelingen
Europese vernetting van deskundigheid
…
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Dank u voor uw aandacht
 Discussie
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