
Op 9 februari 2023 was de landelijke bijeenkomst Dementietafel. Bedoeld voor werkgroepleden 

van de Dementietafels en andere betrokkenen. De bijeenkomst werd gehouden in Utrecht bij de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). KansPlus en de VGN waren beiden gastheer.  

In totaal waren we met 19 personen aanwezig, waarvan 3 mensen digitaal deelnamen. Er waren 

vertegenwoordigers van verschillende Dementietafels, het Platform VG Midden-West Brabant, Down 

en Dementie (D2), medewerkers en gedragskundigen van diverse zorginstellingen en professionals 

betrokken bij de ouderenzorg. Ook was de programmamanager van Dementie Netwerk Nederland 

aanwezig.  

Er was een goed gevuld programma, waarbij verschillende onderwerpen aan de orde kwamen. 

Implementatie zorgstandaard 2.0 (Sharona Smit en Marion Kersten (VGN)) 

Na een welkomstwoord van Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, vertelden de VGN (Marion 

Kersten) en Dementie Netwerk Nederland (Sharona Smit) over de implementatie van de 

zorgstandaard 2.0. De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard 

is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Goede 

samenwerking tussen reguliere netwerken dementie en organisaties betrokken bij mensen met een 

verstandelijke beperking is belangrijk. Reguliere dementiezorg is vaak gericht op het medisch 

perspectief, terwijl in de verstandelijk gehandicaptenzorg het perspectief vaker persoonsgericht is en 

gericht is op het welzijn. Mensen die niet (al geruime tijd) in een zorginstelling wonen, waaronder 

mensen met een LVB en NAH, worden vaak gemist.  

Er is een publieksversie van de landelijke zorgstandaard die goed leesbaar is, maar deze is niet 

specifiek geschreven voor genoemde doelgroepen. Dementie Netwerk Nederland kan de 

Dementietafels adviseren en meedenken welke organisaties regionaal zouden kunnen samenwerken. 

Ga naar de volgende links voor de Publieksversie zorgstandaard dementie en voor een Overzicht van 
netwerken dementie 

 
Dementietafel Overijssel (Anouk Brugging en Ulrike van den Belt-Huizinga) 
 
In Overijssel is er sinds 2014 een Dementietafel. Dit is een samenwerking tussen Twentse Zorgcentra 

en Aveleijn. Er wordt 3 keer per jaar een themagerichte Dementietafel georganiseerd via een vaste 

structuur. Belangrijk is delen van ervaringen, steun bij elkaar, netwerk, uitwisselen inzichten en 

meningen. Er is een groot aantal thema’s besproken in de loop van de tijd. 

Dementietafel Noord-Holland ( Marja Oud en Anda de Vries) 

Dementietafels worden gezamenlijk georganiseerd door 6 zorginstellingen ( ’s Heeren Loo, 

Raphaëlstichting, Esdege Reigersdaal, Philadelphia, de Waerden en WilgaerdenLeekerweideGroep). 

Opkomst 50-80 mensen (helft verwanten, helft zorgverleners).  

Er is veel vraag naar informatie vanuit reguliere dementiezorg met name over LVB, ambulante zorg, 

Wmo. Er is veel samenwerking met verschillende disciplines: paramedici (val- en 

preventie,slikstoornissen,belevingsgerichte zorg, communicatie,huisvesting/aanpassingen, Advanced 

Care Planning. 

Er is een groot aantal thema’s besproken in de loop van de tijd.  

Down en Dementie-D2 (Adriëtte van der Wijst en zussen) 

Dit is een initiatief van Adriëtte en haar zussen Yvonne Dekkers en Lianne van der Wijst. Klik op deze 

link voor een flyer van Down en Dementie- D2. Via deze link is de Powerpoint van de presentatie 

lezen. 

http://www.dementienetwerknederland.nl/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2022/01/publieksversie-zorgstandaard-dementie.pdf
https://dementienetwerknederland.nl/regionale-netwerken/
https://dementienetwerknederland.nl/regionale-netwerken/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2022/10/Digitale-flyer-D2-down-dementie.pdf
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2022/10/Digitale-flyer-D2-down-dementie.pdf
https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2023/02/9-2-2023-landelijke-bijeenkomst-dementietafel-D2.pdf


 

De zussen vertellen hun ervaringsverhaal op een open en eerlijke manieren stellen zich hierbij 

kwetsbaar op. Ze laten veel beeldmateriaal zien. Zij geven nadrukkelijk geen informatie als 

professional, maar als ervaringsdeskundige naasten. 

Voor dementietafel is het ervaringsverhaal van betekenis. In combinatie van begeleider en verwant 

rondom een casus. Er worden zo meerdere perspectieven ingebracht. Het is goed om te laten zien 

hoe iemand was voor de dementie intrad; medicalisering ligt op de loer, je onthoudt de laatste jaren. 

Dementietafel Friesland (Rietje Oomen, Henk van Dijk en Ingmar Woudstra) 

Zij namen digitaal deel via een Teams vergaderlink. 

Dementietafel Friesland is een samenwerking van LFB met Alliade, Philadelphia en JP van den Bent 

Stichting. Zij organiseren dementietafels met ervaringsdeskundigen; vaak mensen met een lvb die 

ouder worden. Belangrijk is om op taalgebruik te letten; begrijpelijk voor naasten en voor 

ervaringsdeskundigen.  

Aanwezigheid van ervaringsdeskundigen is belangrijk: zij herkennen zich in het verhaal en kunnen 

zelf voorbeelden geven. 

Link naar Powerpoint. Via deze link is de vlog te bekijken die gemaakt is. 

Henk van Dijk heeft een boek geschreven ‘Ouder worden en dementie bij mensen met een 

verstandelijke beperking’. Dit boek is te bestellen via de webwinkel van KansPlus.  

Opbrengsten ‘Herken jij Dementie?’ (Dickie van de Kaa) 

Via deze link zijn de opbrengsten van alle deelprojecten te bekijken. Het gaat om de volgende 

deelprojecten: 

1. Bewustwording (campagne) 

2. Toerusten van cliënten en naasten 

3. Toegepast wetenschappelijk onderzoek 

4. Actualisatie richtlijn en onderwijs 

5. Proeftuinen 

6. Regionale Samenwerking 

Dementiekamer: Praktische toepassing (Marion Thielemans) 

De dementiekamer is een mogelijkheid om elkaar digitaal te ontmoeten en om kennis en ervaring te 

delen. Klik op deze link voor voor de presentatie over de Dementiekamer.  

Er is ook een handreiking ‘meedoen in de Dementiekamer-hoe doej a dat?’ gemaakt.  

Kijk voor meer informatie op https://www.kansplus.nl/voor-wie-is-kansplus/ouderen-met-een-

verstandelijke-beperking/digitale-dementiekamer/  

Tips en adviezen: 

Er zijn veel tips en adviezen aan elkaar gegeven. Hieronder een aantal daarvan. 

- Tips om naasten uit te nodigen die niet reageren (acceptatieproblemen, verschil van inzicht): 

uitnodiging alleen naar verwanten, met advies een zorgverlener mee te nemen. 

- Mensen in vroeg stadium (voor diagnose) betrekken 

- Bekendheid geven aan artsen VG, gedragskundigen, begeleiders dat er een Dementietafel is 

- Kennisplein gehandicaptensector ‘Ouderen in het Vizier’ kennisproducten  

https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2023/02/Dementietafel-Friesland-9-2-2023.pdf
https://youtu.be/cqS74XnCODY
https://www.kansplus.nl/webwinkel-en-downloads/winkel/ouderen-met-een-verstandelijke-beperking/ouder-worden-en-dementie-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-2/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/wat-doen-we/programma-s-en-projecten/h-erken-jij-dementie/
https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2023/02/presentatie_Dementiekamer_09022023.pdf
https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2023/02/Handreiking_meedoen-in-de-dementiekamer_022023.pdf
https://www.kansplus.nl/voor-wie-is-kansplus/ouderen-met-een-verstandelijke-beperking/digitale-dementiekamer/
https://www.kansplus.nl/voor-wie-is-kansplus/ouderen-met-een-verstandelijke-beperking/digitale-dementiekamer/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/wat-doen-we/programma-s-en-projecten/gewoon-bijzonder/onderzoekstraject-in-het-vizier/ouderen-in-het-vizier/overzicht-van-oud-en-gelukkig-kennisproducten/


- Mail de uitnodiging van de dementietafel ook naar communicatie@kansplus.nl en naar 

sandra@buro-opaal.nl voor plaatsing op websites en sociale media  

Tot slot 

We kijken terug op een goede en inspirerende dag waar veel informatie en ervaringen uitgewisseld 

zijn. Met dank aan de VGN voor de facilitering en catering. Ook dank aan Ingrid Heijmans, 

Gedragskundige/orthopedagoog  Ipse de Bruggen, Expertisecentrum – Integrale diagnostiek & 

behandeling, voor het delen van haar uitgebreide aantekeningen. Volgend jaar is er weer een 

landelijke bijeenkomst Dementietafel. 
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