
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1e jaargang nummer 1 september 2013 
Redactionele bijdragen en suggesties: 
judith.lansink@hulpbijdementie.nl    
tekst en lay-out: 
Joan Raaijmakers www.just-joan.nl  
 

    in deze Nieuwsbrief o.a. 
 Hulp bij dementie nu ook in 

Maastricht en Heuvelland 

 Huisarts Jan van Rooij 

 Pilot Meerssen 

 Team Hulp bij dementie 
Maastricht & Heuvelland 

 Korte berichten van 
ketenpartners 
 

 

    B O E K  
 

 
’(Op)nieuw 
geleerd, oud 
gedaan’  
 

 
Mensen met dementie kunnen van 
alles leren, ook met gevorderde 
dementie met gerichte ondersteu-
ning en begeleiding. In het boek 
(Op)nieuw geleerd, oud gedaan 
leggen de auteurs uit hoe dit lerend 
vermogen werkt. Zij geven tips hoe 
familieleden en zorgverleners 
dankzij toepassing van dit lerend 
vermogen, de kwaliteit van leven 
van de mensen met dementie en 
van zichzelf fors kunnen vergroten. 
Het boek  is gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek, in heldere 
taal geschreven, inspirerend en 
hoopgevend voor familieleden en 
zorgverleners. Met 67 praktijkver-
halen, waarin betrokkenen vertel-
len hoe zij het leren hebben 
aangepakt en wat de resultaten 
zijn. Van het boek zijn inmiddels al 
meer dan 10.000 exemplaren 
verkocht. 
  
Auteurs: Ruud Dirkse, Roy Kessels, 
Frans Hoogeveen, Irmgard van 
Dixhoorn Via de website  
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl  
is  het boek voor € 22,50 te bestellen 
bij de schrijvers zelf. 

 

 

 
 
 

    Samen helpen bij dementie 
 
Hulp bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, die 
meer vraaggericht en samenhangend is. Daar gaan we de komende 
jaren  als keten Hulp bij dementie in de regio Maastricht en 
Heuvelland invulling aan geven.  
 

Veel partijen hebben zich inmiddels aangesloten bij de keten. Daar 
ben ik als voorzitter van de stuurgroep bijzonder blij mee. Want 
alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de continuïteit, de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg en dienstverlening voor de 
kwetsbare cliënt met dementie en zijn/haar  directe mantelzorgers 
verder ontwikkeld en verbeterd wordt.  
 

In deze eerste nieuwsbrief vertellen we u meer over Hulp bij 
dementie in Maastricht Heuvelland. In september 2012 is Judith 
Lansink als ketenregisseur aangesteld en in april van dit jaar zijn de 
eerste  zorgtrajectbegeleiders begonnen. Zij stellen zich kort aan u 
voor. Huisarts van Rooij vertelt over zijn eerste ervaringen met de 
inzet van de zorgtrajectbegeleider in zijn praktijk. U vindt in deze 
nieuwsbrief achtergrondinformatie over het ontstaan van de keten 
en een aantal korte berichten van ketenpartners.  
 

Ik wens u veel leesplezier.  
Heeft u vragen of suggesties?  
Ze zijn van harte welkom! 
 
Marla Venderink 
Voorzitter Stuurgroep Hulp bij dementie  
Maastricht & Heuvelland 

 
 

Team Hulp bij dementie Maastricht & Heuvelland 
 
 

 
v.l.n.r. Tamara Vrancken, Judith Lansink (Ketenregisseur), Luc Schurer, Anita 
Verdonk, Tanja Degens en Debby Peeters. 

n i e u w s b r i e f  
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    Hulp bij Dementie nu ook in Maastricht en   
    Heuvelland 
 
 
Het aantal mensen met dementie neemt snel toe en zal binnen 
25 jaar verdubbeld zijn. Bijna iedereen zal er mee te maken 
krijgen, als patiënt of als mantelzorger. Daarom is in 2007 
gestart met het Landelijk Programma Ketenzorg Dementie. In 
een aantal voorbeeldregio’s, waaronder Noord-Limburg, zijn 
ketenzorgprojecten opgestart om aan mensen met dementie en 
hun omgeving hulp en ondersteuning te bieden. Binnen deze 
projecten werken allerlei zorginstellingen samen en worden via 
de huisartsen trajectbegeleiders ingezet. Omdat dit in de 
praktijk goede resultaten oplevert, zijn vanaf 2009 overal in 
Nederland vergelijkbare ketenzorgprojecten opgezet.   
 

In Limburg zijn inmiddels drie zorgketens Hulp bij Dementie volledig 
operationeel: Noord-Limburg, Midden-Limburg en Westelijke 
Mijnstreek. In Parkstad is Dementiezorg Parkstad actief.  In 2011 is 
ook in de  regio Maastricht & Heuvelland gestart met de vorming 
van een keten van zorginstellingen die betrokken zijn bij de hulp 
aan mensen met dementie. Eind 2011 hebben 13 organisaties een 
convenant getekend met de intentie het ketenzorgproject Hulp bij 
dementie samen verder uit te werken. Begin 2012 is een werkgroep 
aan de slag gegaan, o.l.v. Toine Cremers, om een actieplan op te 
stellen voor de daadwerkelijke start van het project. Onderdeel van 
dat plan was het aanstellen van de ketenregisseur in de persoon van 
Judith Lansink. Vervolgens is zij aan de slag gegaan met het verder 
uitbouwen van de samenwerking en het werven van Zorgtraject-
begeleiders. Inmiddels participeren 17 zorginstellingen in het 
project Hulp bij Dementie en zijn er vijf Zorgtrajectleiders 
aangesteld. 
 
Huisartsen 
De medische regie van Hulp bij Dementie ligt bij de huisartsen. 
Daarom is en wordt er veel energie gestoken in het bezoeken van 
huisartsenpraktijken. De huisartsen en praktijkondersteuners 
krijgen informatie over Hulp bij dementie en de betekenis van 
Zorgtrajectbegeleiders voor patiënten met dementie en hun 
mantelzorgers. In de praktijk is bovendien gebleken dat door de 
inzet van Zorgtrajectbegeleiders Dementie huisartsen en 
praktijkondersteuners worden ontlast. Ook de gemeenten worden 
geïnformeerd over Hulp bij dementie en de toegevoegde waarde 
van de Zorgtrajectbegeleiders. Die is aantoonbaar als het er om 
gaat, ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie te 
laten wonen, een van de doelstellingen van de WMO. De 
Zorgtrajectbegeleider vormt de verbindende schakel tussen de 
huisartsen en de WMO-consulenten, maar ook naar andere 
zorgverleners. 
 

Inmiddels is in Meerssen een pilot van start gegaan en ook in 
Maastricht zijn diverse huisartsenpraktijken begonnen met de inzet 
van de Zorgtrajectbegeleiders. 
 

Kijk voor meer informatie over Hulp bij dementie ook op 
www.hulpbijdementie.nl  Daar krijgt u een beeld van wat Hulp bij 
dementie inhoudt via informatie over de zorgketens in Noord- en 
Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Binnenkort vindt u 
hier ook informatie over Hulp bij  dementie Maastricht & 
Heuvelland. 
 
 

Deelnemende 
huisartspraktijken  
 

Maastricht 
Huisartsenpraktijk van Kleef 
Huisartsenpraktijk Daalhof 
Huisartsen Maastricht Oost 
Huisartsenpraktijk Nazareth 
Huisartsenpraktijk Scharn 
Huisartsenpraktijk Geraedts 
Gezondheidscentrum de Hofhoek 
Huisartsenpraktijk Schreurs en Wolfs 
Medisch centrum Caberg 
Huisartsenpraktijk de Poort 
Medisch centrum St. Pieter ( Smits en 
Hardy) 
Huisartsenpraktijk Mol 
 

Meerssen 
Huisartsenpratkijk Meerssen Swerts 
en Stuurman 
Huisarstenpraktijk Van Oosterhout 
Kempinski 
Huisartsenpraktijk Ulestraten 
Huisartstenpraktijk Swaans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hulp bij dementie in Limburg 
 

Overzicht van de inzet van traject-
begeleiders Hulp bij dementie in  de 
andere regio’s in Limburg. 
 

Noord Limburg (gestart 2009) 
Aantal huisartsen  123 
waarvan participerend 
In Hulp bij dementie  123 
Aantal trajectbegeleiders   23 
Aantal cliënten          ± 950 
 

Midden Limburg (gestart 2009) 
Aantal huisartsen  108 
waarvan participerend 
In Hulp bij dementie  108 
Aantal trajectbegeleiders   16 
Aantal cliënten          ± 650 
 

Westelijke Mijnstreek (gestart 2011) 
Aantal huisartsen    86 
waarvan participerend 
In Hulp bij dementie    86 
Aantal trajectbegeleiders   11 
Aantal cliënten          ± 350 
 

Dementiezorg Parkstad  
(gestart 2010) 
Aantal huisartsen  130  
waarvan participerend     
In Hulp bij dementie            100 
Aantal trajectbegeleiders   25 
Aantal cliënten          ± 700 
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     Huisarts Jan van Rooij 
‘Zorgtrajectbegeleider welkome aanvulling 
in de wijk’ 
 
 
Huisarts Jan van Rooij maakt deel uit van de huisartsenpraktijk 
Nazareth. Binnen de praktijk werken vier huisartsen, twee 
praktijkondersteuners, twee ggz-psychologen, een diabetes-
verpleegkundige en een aantal assistentes. In de wijk wonen zo’n 
6000 mensen, voor een groot deel mensen met een lage 
opleiding en onder hen de nodige kwetsbare zorgmijders. Zorg 
met een goede signaalfunctie is in deze wijk dan ook welkom. In 
mei werd het ketenzorgproject Hulp bij Dementie in de praktijk 
geïntroduceerd en sindsdien is zorgtrajectbegeleider (ZTB) Tanja 
Degens er actief. Huisarts Van Rooij is daar tevreden over: 
“Tanja is een welkome aanvulling , ze heeft duidelijk  toege-
voegde waarde, zowel door haar persoon als door de hulp en 
steun die ze biedt aan mensen met dementie en hun 
mantelzorgers.” 
 
De zorg voor kwetsbare ouderen, waaronder ook mensen met 
dementie, is niet nieuw in de wijk. Huisarts Van Rooij: “Onze 
praktijkondersteuner is daar mee bezig, samen met een 
gespecialiseerd verpleegkundige vanuit Groene Kruis Domicura. Zij 
zijn vanuit zorgoogpunt de ogen en oren van de wijk en geven 
signalen door aan mij en de andere huisartsen. Ze zijn echter vooral 
gericht op lichamelijke klachten. Als het gaat om dementie hebben 
we er nu iemand bij, die daar gericht naar kan gaan kijken en hulp 
en ondersteuning kan bieden. Dat is een welkome aanvulling hier. In 
deze wijk speelt van alles. De moeilijke dingen hebben we wel in 
beeld, maar wat daar net onder zit, dat is vaak veel moeilijker. 
Daar is de aandacht van de praktijkondersteuner, gespecialiseerd 
verpleegkundige en nu dus ook de zorgtrajectbegeleider op gericht. 
Dat werkt prima. We hebben elke week multidisciplinair overleg en 
dan praten we elkaar bij. Met wie ben je bezig, waar liggen de 
problemen, hoe pakken we dat op en wie doet wat.” 
 

 
 
Wat zijn de voordelen van het inzetten van een 
zorgtrajectbegeleider ? “Dementie is een vervelende ziekte met 
weinig perspectief. Er is immers geen weg terug en daarom gaan 
mensen een diagnose uit de weg. Als de huisarts komt, vinden  

korte berichten 
ketenpartners 
 
 

Pilot ZIO Keten Complexe Zorg 
In 2008 is ZIO gestart met project 
[G]OUD om huisartsen-praktijken in 
de regio te onder-steunen bij het 
vormgeven van de ouderenzorg in de 
praktijk. Dit met subsidie van het 
Nationaal Programma Ouderenzorg 
(ZonMW), de provincie Limburg en 
de gemeente Maastricht.  
 
Tijdens de projectperiode is 
duidelijk geworden dat structurele 
financiering van de [G]OUD-consul-
ten en van de coördinatie van de 
zorg belangrijke is. Een voorwaarde 
zelfs om deze vorm van geïnte-
greerde ouderenzorg in de eerstelijn 
in de ZIO-regio te continueren en op 
wijkniveau verder vorm te geven. 
Daarom heeft ZIO in samenwerking 
met zorgverzekeraar VGZ de Keten 
Complexe Zorg voor Ouderen 
ontwikkeld. [G]OUD vormt de basis 
van deze keten.  
 
De ZIO-regio is hiermee één van de 
vier pilotregio’s voor VGZ voor de 
financiering Keten Complexe Zorg. 
Deze keten wordt uitgevoerd onder 
de Beleidsregel-innovatie. De start-
datum is 1 januari 2013, en op 1 
januari 2016 wordt deze pilot 
afgerond. Het experiment is 
overeengekomen tussen zorgverze-
keraar VGZ en ZIO.  
 
Kijk voor meer informatie op de 
website 
http://www.zio.nl/zorgprogrammas
/ouderenzorg/algemene-informatie/  
 
Vanuit deze keten zal samenwerking 
en verbinding worden gezocht met 
Hulp bij dementie. 
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mensen dat vaak heel bedreigend. Een zorgtrajectbegeleider komt 
makkelijker binnen en kan een gevoel van comfort en veiligheid 
geven. Niet alleen bij de patiënt, maar ook bij de mantelzorger. Ze 
heeft niet alleen meer tijd, maar ook veel te bieden als het gaat om 
het omgaan met dementie. Dat maakt het voor de patiënt en de 
mantelzorger makkelijker om zorg te aanvaarden en daarmee ook 
hun situatie onder ogen te zien. Dat is hier heel belangrijk. In 
wijken met veel lager opgeleide mensen komt cardio vasculaire 
dementie meer voor dan in andere wijken. Bovendien is de 
zelfredzaamheid lager en is ook de sociale cohesie vaak een 
probleem. Die hele situatie vraagt om extra aandacht en de 
zorgtrajectbegeleider helpt daarbij. Zij kan ook kijken hoe ze 
mensen rondom de patiënt met dementie kan mobiliseren om de 
sociale cohesie juist te versterken. Bovendien maakt ze deel uit van 
een groter netwerk met daarin bijvoorbeeld de RIAGG en het DOC 
Psycho-Geriatrie (Diagnose, Onderzoek en Casemanagement) van 
het azM. Daardoor kan ze snel extra hulp inschakelen als dat nodig 
is. Tanja Degens is zelf ook heel makkelijk te bereiken. Als ik haar 
bel, is er direct contact en kunnen we meteen dingen kortsluiten. 
Dat werkt erg prettig.” 
 
Indicering en diagnostiek 
Bij een beginnende dementie heeft de ZTB ook een rol als het gaat 
om de zorgindicering. Huisarts Van Rooij: “Als er sprake lijkt te zijn 
van dementie, vraagt het CIZ vaak om aanvullende diagnostiek om 
te kunnen komen tot een indicering. Normaal gesproken loopt dat 
via de tweede lijn, meestal moeten mensen daarvoor naar het 
ziekenhuis. De zorgtrajectbegeleider is echter opgeleid om een deel 
van dat traject uit te voeren. Vaak is indicering dan niet meer 
nodig. Daar is iedereen mee geholpen en het scheelt ook veel in de 
kosten.” Het kostenaspect is voor huisarts Jan van Rooij ook een 
belangrijk aandachtspunt. “Als je in de zorg iets wilt verbeteren of 
toevoegen, moet je ervoor zorgen dat het resultaat tastbaar is. Nu 
is er nog sprake van projectfinanciering, maar als die stopt, moeten 
er andere middelen ingezet kunnen worden om die zorg te 
behouden. Door te voorkomen dat er teveel mensen bij iemand met 
dementie over de vloer komen, besparen we op de kosten en ook 
door het voorkomen van dure zorg in de tweede lijn. Bovendien 
kunnen we door de inzet van de zorgtrajectbegeleiders, 
verpleeghuiszorg nog een hele tijd uitstellen. Ook dat zorgt voor 
een enorme kostenbesparing. Voor de mensen is het fijn als ze op 
een goede manier langer in hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven. Daar zit dus ook de toegevoegde waarde van de 
Zorgtrajectbegeleider. Maar die zit zeker in de persoon, want dit 
werk vraagt veel van mensen. Sterke sociale vaardigheden en een 
groot hart voor ouderen in een kwetsbare positie. Bij Tanja Degens 
zijn die eigenschappen heel duidelijk aanwezig!” 

 
 
 
 
 
 

 

SGL biedt            
dagbesteding voor  
vitaal of jong dementerenden 
SGL is gestart met dagbesteding 
voor vitale of jonge mensen met 
beginnende dementie. Er is een 
speciaal activiteitenprogramma, 
zoals geheugentrainingen, groeps-
gesprekken, levensboek maken. 
Maar ook sportieve activiteiten, 
zoals badminton, fitness, jeu de 
boules, wandelen of balspellen. Bij 
het samenstellen van het persoon-
lijk programma wordt voortdurend 
gekeken naar de juiste zorg, altijd 
in overleg met de zorgtraject-
begeleider van Hulp bij Dementie. 
De dagopvang is beschikbaar in de 
activiteitencentra in Baarlo, 
Swalmen, Brunssum en Maastricht. 
Voor meer informatie: SGL afdeling 
Zorgbemiddeling en Relatiebeheer, 
telefoon 046-4203807. 
 

Diner Chantant op dinsdag 24 
september 
In het kader van Wereld 
Alzheimerdag op 21 september, 
organiseren Sevagram, Alzheimer 
Nederland afdeling Heuvelland en 
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis 
ZZL  op dinsdagavond 24 
september een Diner Chantant.  
 
Na de diagnose dementie worden 
veel dingen moeilijker of zijn niet 
meer mogelijk, zoals samen ergens 
op bezoek gaan of in een restaurant 
eten. Speciaal voor de mantel-
zorgers,  al dan niet samen met hun 
dementerende partner of familielid,  
wordt daarom een feestelijk 3-
gangen diner georganiseerd in de 
Gasterie van het dr. Ackenshuis, 
Oude Maastrichterweg 21 in Gulpen. 
Het wordt een gezellige avond met 
lekker eten en drinken, goed 
gezelschap en leuk entertainment 
door “De Vlijtige Liesjes”.  
 
De kosten voor dit Diner Chantant 
zijn € 10,- p.p. te voldoen op de 
avond zelf. Iedereen is welkom om 
17.00 uur en de avond duurt tot 
ongeveer 20.30 uur.  
Aanmelden kan tot 10 september via 
de receptie van het  dr. Ackenshuis 
tel nr. 043 6315100 of bij Steunpunt 
Mantelzorg  tel nr. 043 3215046 of 
via email  info@voormantelzorgers.nl. 
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Impact van dementie 
Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte   

met de hoogste ziektelast voor de patiënt. 

Bron: Alzheimer Nederland 
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    Gemeente Meerssen 
‘Hulp in de thuissituatie kan heel mooi zijn’ 
 
Sinds het invoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
WMO, zijn gemeenten actief in het bieden en organiseren van 
zorg. Bij de gemeente Meerssen is Miranda Thijssen, gezond-
heidswetenschapper, verantwoordelijk voor het WMO-beleid. 
Karin Ubaghs, verpleegkundige, is kwaliteitscoördinator en kijkt 
mee naar de moeilijkere casussen. Bij het bepalen van het beleid 
in Meerssen speelt de praktijk een heel belangrijke rol. Er wordt 
doordacht gewerkt, maar wel vanuit een hart voor mensen. “We 
kijken goed naar de individuele situatie en proberen bij elke 
klant de juiste draaiknoppen te vinden om bijvoorbeeld iemands 
zelfstan-digheid te verbeteren.  We kijken nu anders naar 
mensen en zorg, maar dat betekent niet dat mensen minder 
aandacht krijgen. Integendeel. We richten ons helemaal op de 
praktijk en we zien dan dat hulp in de thuissituatie werkt en heel 
mooi kan zijn.” De inzet van de zorgtrajectbegeleiders Hulp bij 
Dementie past prima binnen dit beleid. 
 
In 2007 werd zorg voor een deel dus een taak van de gemeente. Hoe 
ging dat in zijn werk? Miranda Thijssen: “Het was natuurlijk voor 
iedereen even omschakelen. Zowel voor de ambtenaren als voor de 
zorgaanbieders. We zijn begonnen met het toewijzen en inzetten 
van huishoudelijke hulp. Toen dat goed stond, zijn we ons gaan 
richten op het ontwikkelen van netwerken en ketenzorg. De praktijk 
is het belangrijkste. Daar moeten deskundige mensen werken met 
de juiste voelsprieten, die problemen aan zien komen, weten hoe 
en wanneer ze in actie moeten komen, welke voorzieningen er zijn 
en hoe die ingeschakeld kunnen worden.” 

Links Miranda Thijssen en rechts Karin Ubaghs 

 
Vanuit de WMO heeft de gemeente een signaalfunctie. Karin 
Ubaghs: “Mensen die een probleem hebben in hun thuissituatie 
kunnen terecht bij het Zorgloket, maar ook telefonisch of via de 
mail. Dat geldt bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen met een 
vermoeden van dementie. Vervolgens gaat de WMO-consulent op 
huisbezoek om de situatie te bekijken. Daar waar het gewenst is 
met iemand van het Steunpunt Mantelzorg. De consulenten zijn 
geschoold om problemen te onderkennen, hebben een goed zicht op 
de voorzieningen en weten ook hoe die ingeschakeld kunnen 
worden.” 
 
 

 

Pilot Trajectbegeleiding 
dementie in Meerssen 
 
Doelstellingen  
Versterk de samenwerking tussen 
huisartsen, praktijkondersteuners, 
andere uitvoerende partijen bij 
dementie en de WMO-consulenten 
van de gemeente door de inzet van 
de trajectbegeleider die de nodige 
hulp rondom mensen met dementie 
en hun naasten coördineert op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Coördineren kan soms ook betekenen 
starten met praktische regelzaken en  
vertrouwen opbouwen.  Gezamenlijk 
doel is thuiswonende mensen met 
dementie en hun mantelzorger(s): 

 te begeleiden en te onder-
steunen tijdens het voort-
schrijdende ziekteproces;  

 ervoor te zorgen dat de kwaliteit 
van leven gehandhaafd blijft;  

 de nodige zorg wordt ingezet en  

 overbelasting van de mantel-
zorger en crisissituaties worden 
voorkomen. 

 
Uitgangspunten in de praktijk 

 De medische regie ligt bij de 
huisarts. 

 Snel en goed stellen van de 
diagnose biedt duidelijkheid 
voor patiënt en mantelzorger(s) 
en is de beste voorwaarde voor 
een goede begeleiding in het 
vervolgtraject. 

 Trajectbegeleiding wordt bij 
voorkeur ingezet vanaf het 
vermoeden van dementie (niet-
pluis gevoel), maar in ieder 
geval vanaf de diagnose. 

 De werkwijze van de 
trajectbegeleider is gericht op 
het in kaart brengen van de 
problematiek op basis waarvan 
een zorgplan wordt opgesteld. 
De trajectbegeleider heeft 
regelmatig contact met de 
patiënt en de mantelzorger(s) 
om te bewaken of de inzet van 
de zorg/ondersteuning (dus ook 
vrijwilligers, mantelzorg, WMO, 
wonen, welzijn) voldoende is.  

 De trajectbegeleider heeft 
direct contact met zorgverleners 
en behandelaars en neemt deel 
aan relevant multidisciplinair 
overleg. 
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5 oktober in Maastricht 
gratis publiekslezing   

'Het fitte brein'    
 

In 'Het fitte brein' gaan Ard Schenk, 
Erik Scherder en Dick Swaab, in op 
het belang van beweging voor 
lichaam en geest. Een spannend 
drieluik, niet in de laatste plaats 
voor de toehoorders die in de spiegel 
moeten kijken voor hún eigen licha-
melijke en geestelijke (in)activiteit. 
 

Inloop 14:00 u Start lezingen 14.30 
einde 17.00 u. Locatie: 
Universiteitsgebouw UNS40, 
Universiteitssingel 40 Maastricht. 
Aanmelden via  
www.flintwave.com/hetfittebrein 

Pilot Hulp bij Dementie 
In Meerssen zijn op dit moment tussen de 300 en 400 mensen met 
dementie en dat aantal zal de komende jaren toenemen.  Alle 
reden voor de gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Samen 
met Hulp bij Dementie Maastricht en Heuvelland is een pilot 
opgezet die loopt van het voorjaar van 2013 tot het voorjaar van 
2014. Doel van de pilot is de samenwerking tussen huisartsen, 
praktijkondersteuners, WMO-consulenten, Mantelzorgconsulenten 
en andere betrokken partijen beter te stroom-lijnen door de inzet 
van zorgtrajectbegeleiders Hulp bij Dementie.Die inzet moet er toe 
leiden dat de kwaliteit van leven van thuiswonende  mensen met 
dementie gehandhaafd blijft, de nodige zorg wordt ingezet en dat 
overbelasting van mantelzorgers en crisissituaties worden 
voorkomen. Ook het ontlasten van de huisarts is een doelstelling. 
Miranda Thijssen: “Dementie is een toenemend probleem, ook in 
Meerssen. We zijn daar al een tijdje mee bezig, maar door de 
samenwerking binnen ketenzorg Hulp bij Dementie kunnen we dit 
verder versterken. In april/mei zijn de Zorgtraject-begeleiders Luc 
Schurer en Anita Verdonk begonnen in Meerssen. Daar is een heel 
traject aan vooraf gegaan, waar o.a. Toine Cremers van Alzheimer 
Centrum Limburg bij betrokken is geweest. Samen met 
ketenregisseur Judith Lansink en Ingeborg Wijnands van ZIO hebben 
we de huisartsen bezocht om hen te informeren over de 
toegevoegde waarde van de zorgtrajectbegeleiders.” 
 

Inmiddels zijn bijna alle huisartsen begonnen met het inzetten van 
de zorgtrajectbegeleiders. Karin Ubaghs: “In de praktijk werkt het 
prima en wordt er goed samengewerkt tussen huisarts, 
praktijkondersteuner, WMO-consulent en zorgtrajectbegeleider Hulp 
bij Dementie. Bij een beginnende dementie gaat het op de eerste 
plaats om het winnen van vertrouwen en het helpen bij het 
ontdekken van het probleem. De zorgtrajectbegeleiders zijn daarin 
het aanspreekpunt.” Ook Miranda Thijssen is positief: “Het traject 
tussen beginnende dementie en een uiteindelijke opname wordt nu 
veel beter ingevuld, vooral ook menselijk. De ondersteuning is 
toegespitst op de mens met dementie en vanuit het respect voor die 
mens. Maar er is ook oog voor de mantelzorgers. Die doen vaak veel 
meer dan direct zichtbaar is. Gaandeweg het traject wordt dat 
duidelijk en is daar aandacht voor, zodat we overbelasting van de 
mantelzorger voorkomen. Op deze manier kan hulp in de 
thuissituatie echt heel mooi zijn. Veel mensen zien de WMO als een 
bezuinigingsoperatie, maar het gaat er juist om, mensen in hun 
vertrouwde thuissituatie een goede kwaliteit van leven te bieden.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilot Trajectbegeleiding 
dementie in Meerssen 
  
Welke resultaten moet de pilot 
opleveren? 

• Tevredenheid van patiënt en 
zorgkring, waaronder de 
mantelzorger(s), met de geboden 
hulp neemt toe door goede 
inhoudelijke afstemming en 
uitvoering van begeleiding, 
ondersteuning en zorg tussen de 
partijen. 

• De patiënt en/of mantelzorger(s) 
ervaart de trajectbegeleider als 
een duidelijk aanspreekpunt dat 
zorgt voor meer rust en minder 
crisis. 

• De huisarts ervaart de koppeling 
van de trajectbegeleider aan zijn 
praktijk als een meerwaarde. Dit 
blijkt uit meer stabiliteit in de 
begeleiding van mensen met 
dementie, meer tijd voor andere 
patiënten en minder crisis. 

• De ervaren druk bij de 
mantelzorger(s) is beheersbaar. 

• Er sprake is van goede 
samenwerking tussen betrokken 
instellingen: 
huisartsen/praktijkondersteuners, 
trajectbegeleider, WMO-consu-
lenten van het ZorgLoket van de 
gemeente en andere betrokken 
zorgaanbieders. 

• (Intensief) regelwerk wordt uit 
handen genomen zoals intensieve 
gespreksvoering wanneer iemand 
hulp weigert. 

 

 

KETENPARTNERS HULP BIJ DEMENTIE 

MAASTRICHT  &  HEUVELLAND 
Betrokken organisaties: 
 

Groenekruis- Domicura    Mosae Zorggroep    Vivre     Cicero 

Riagg groep Maastricht   Lionarons   Steunpunt Mantelzorg 

Sevagram         Alzheimer Nederland Afdeling Heuvelland     

Huis voor de zorg  azM  ZIO 
 

Gemeenten: 
 

Maastricht   Meerssen  Eijsden  Gulpen-Wittem   Margraten 
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     Even voorstellen  

Team Hulp bij dementie  
Maastricht & Heuvelland 

 

Ketenregisseur Judith Lansink 
Ik ben  Judith Lansink, 43 jaar, en de afgelopen jaren werkzaam 
geweest als beleidsmedewerker in de jeugdzorg. In september 2012 
ben ik begonnen als ketenregisseur Hulp bij dementie in Maastricht en 
Heuvelland.  Voor mij een hele nieuwe uitdaging. Van jeugd naar 
ouderen. Een andere tak van sport, maar wel één die me al lang boeit. 
Van dichtbij heb ik gezien wat het met iemand doet om intensief 
mantelzorger te zijn, hoe  verdrietig het is om te moeten toegeven dat 
het niet langer gaat en je  moeder naar een verpleeghuis moet. Zo lang 
mogelijk in je eigen huis kunnen blijven wonen, dat willen de meeste 
mensen. En voor mensen met dementie is dat extra belangrijk. Daar 
mag ik een bijdrage aan leveren samen met alle partijen die het 
convenant hebben ondertekend.  
 
Partijen in het Maastricht en Heuvelland zijn kritisch. Stellen vragen. 
Wordt de zorg echt beter door de inzet van zorgtrajectbegeleiders 
dementie. Is de zorgtrajectbegeleider niet weer een extra laag tussen 
de  praktijkondersteuner en de huisarts. Kan de zorgtrajectbegeleider 
er voor zorgen dat de werkdruk in de huisartsenpraktijk minder wordt? 
Waarom speciaal een zorg-trajectbegeleider voor dementie? Vragen 
waar we het komende jaar antwoord op willen geven. Antwoord uit de 
praktijk. Door het te doen. Je kunt van alles verzinnen achter je 
bureau. Theoretisch  klopt het, de praktijk is soms net even anders. 
Mijn motto: Doen, ervaren, ervan leren en samen conclusies durven 
trekken. Over hoe we met elkaar goede zorg  en ondersteuning kunnen 
bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorg. 
Zodat ze samen op een verantwoorde manier nog een tijd verder 
kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving. 

 

v.l.n.r. Tamara Vrancken, Judith Lansink Ketenregisseur), Luc Schurer, Anita 
Verdonk, Tanja degens en Debby Peeters. 
 

Zorgtrajectbegeleider Luc Schurer 
Ik ben verpleegkundige met veel interesse en respect voor ouderen.  
Tijdens mijn werk met en voor ouderen in het ziekenhuis, verpleeg- en 
verzorgingshuis en de thuiszorg heb ik veel geleerd over wat ouder 
worden lichamelijk en psychisch voor mensen betekent.  
 

Het ondersteunen van ouderen en naasten die een vorm van dementie 
doormaken en hen helpen om thuis te blijven wonen, is voor mij de 
uitdaging. Ik heb de opleiding Zorgtrajectbegeleiding aan de HAN te 
Nijmegen gevolgd, en veel ervaring opgedaan in het samenwerken met 
andere aanbieders van zorg.  Met een persoonlijke benadering en de 
juiste inschatting van de gewenste en benodigde zorg blijkt, dankzij 
gezamenlijke inspanningen, ook voor dementerenden een goede 
kwaliteit van leven haalbaar. 
 
Vanwege vakantie wordt Anita Verdonk in een volgende Nieuwsbrief 
voorgesteld. 

Zorgtrajectbegeleiders 
 

Tamara Vrancken 
Van verzorgende en verpleegkundige  
ben ik in het management terecht  
gekomen. Ik ben inmiddels zestien jaar  
werkzaam binnen de zorgsector 
waarvan dertien jaar binnen de bopz 
(bijzondere opnames) afdelingen van 
verschillende organisaties.  
 

Mijn hart ligt bij de dementerende 
oudere, en ik doe dit werk dan ook 
met veel passie. Ik weet hoe belang-
rijk het is dat dementerende ouderen 
zolang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Het geven van informatie aan 
en het op maat begeleiden van de 
oudere en zijn mantelzorgnetwerk is 
bepalend voor de draagkracht. Dat is 
ook het leuke van deze geweldige 
baan. Ik ben een gevoelsmens, eerlijk, 
enthousiast, ondernemend en 
gedreven. Ik kan niet tegen onrecht en 
ben allergisch voor bekrompen 
persoonlijkheden. 
 

Debby Peeters 
Ik heb de opleiding  HBO-verpleegkun-
de gedaan en was daarna werkzaam 
als verpleegkundige binnen de sociale 
psychiatrie, Krisiscentrum Maastricht. 
Vervolgens ben ik de opleiding tot 
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
gaan doen en in die hoedanigheid werk 
ik sinds 2004 binnen de RIAGG 
ouderenzorg Maastricht met als  
aandachtsgebied Dementie en 
specialisatie Jong dementerenden.  
 

Ik ben een persoon met een luisterend 
oor, maar ga een discussie niet uit de 
weg.  Ik doe graag goed voor de mens, 
maar waar nodig kan ik ook duidelijke 
grenzen stellen. Ik kijk wel altijd eerst 
een beetje de kat uit de boom. Ik kan 
niet tegen onredelijkheid en al 
helemaal niet tegen uitbuiting van 
andere mensen.  
 

Tanja Degens 
Ik heb de Opleiding Sociaal Pedago-
gische Hulpverlening gedaan, en ben 
twaalf jaar werkzaam geweest als 
Gespecialiseerde Thuisbegeleiding bij 
GKD. Sinds 1 mei werk ik als ZTB Hulp 
bij Dementie. 
 

Ik ben een rustig, integer persoon. 
Mijn kracht is dat ik mensen snel op 
hun gemak kan stellen, en vertrouwen 
bied. Ik ben erg betrokken, en werk 
met hart en ziel. Als ZTB kan ik de 
zorg structureren en verder organise-
ren. De uitdaging is om mensen met 
dementie en hun naasten zo te 
ondersteunen dat er goede zorg 
opgezet wordt. Zonder dat er al teveel 
hulpverleners bij betrokken worden.  
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