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Tweedaagse studiereis voor deelnemers uit België/
Vlaanderen
In mei 2019 bezocht een Belgische delegatie Nederland, om te leren van best practices
op het gebied van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten.
In samenspraak met de Vlaamse delegatie werd een programma op maat gemaakt.
Ingezoomd werd op innovatieve zorg- en woonvormen op het gebeid van dementie. Met
een bezoek aan onder andere een kleinschalige woonvorm voor 17 mensen met
dementie. We waren onder de indruk van de warme, persoonsgerichte zorg en de
prachtige rustige sfeervolle locatie, die inspeelde op de behoefte van de bewoners. Een
ander hoogtepunt was het Dementiedorp. met 'het buiten kunnen lopen’, de 4
verschillende leefstijlen en de beschikbaarheid van dagelijkse activiteiten als winkel,
kapper en cafe. Met informatie over het doel en de kritische succesfactoren om tot zo’n
totaal ander concept te komen.
Dementie
In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Het aantal mensen met dementie,
zal als gevolg van de vergrijzing, in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half
miljoen in 2040. In 2055 bereikt het aantal mensen met dementie een piek van ruim
690.000. In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65
jaar. Dementie is een speerpunt in Nederland. Voorbeelden van acties, zijn het nationale
programma Deltaplan Dementie, het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots, en
beleidsdocumenten als het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de Richtlijn
Probleemgedrag bij dementie.
Tijdens de studiereis werd ervaren dat vraagstukken in Vlaanderen en Nederland voor
een groot deel op elkaar lijken. Vergrijzing, personeelstekort, uitdagingen in financiering,
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, staan in beide landen hoog op de
agenda.
Voor wie?
Bent u geïnteresseerd in een studiereis naar
Nederland? Deze studiereis is voor
bestuurders, managers en beleidsmakers in
zorg, welzijn en wonen uit België.

‘‘Tijdens een goed georganiseerde
tweedaagse studiereis in Nederland
mochten wij kennis maken met een
aantal gangbare good practices in grote
verscheidenheid op vlak van zorg voor
demente ouderen. De inspiratie die
verwacht werd, werd ruimschoots
ingevuld met leerrijke, onderbouwde
bezoeken en/of presentaties.’’
Dirk De Meester, Hoofd zorgverlening
WZC Leiehome, Drongen (Gent, België)
E: corine@vanmaaradvies.nl
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DE AANPAK
Modulair programma
Om aan te sluiten bij uw informatiebehoefte, is er gekozen voor een modulaire aanpak. U
kunt kiezen uit 5 Best Practices en 4 presentaties door experts. Mochten er aanvullende
wensen zijn, laat het ons weten, we kijken dan naar mogelijkheden.
Vraagstelling
Bij de Best Practices komen steeds de volgende vragen aan bod:
1. Wat is de achterliggende uitdaging?
2. Wat is het doel?
3. Wat waren kritische succesfactoren?
4. Wat waren de concrete resultaten?
Programma
Informatie over Nederlandse gezondheidszorg
Voorafgaand aan de studiereis ontvangt u informatie over de Nederlandse
gezondheidszorg, de landelijk visie, beleid en bestaande initiatieven op het
gebied van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie.

KEUZE UIT 5 BEST PRACTICES
1: Burgerinitiatief; nieuwe vorm van huisvesting voor senioren
In een Amsterdamse woontoren, maar ook in een wijk in Zwolle met ‘een
hofje’ staat zelfstandig wonen voorop met veel aandacht voor ontmoeting.
“Het is echt thuiskomen hier. We maken afspraken om elkaar om te zien en zo
eenzaamheid te voorkomen.”
2: Kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie
De Herbergier is een fijne, rustige plek in de stad waar 15-20 mensen met
geheugenproblemen zichzelf kunnen zijn. Er wordt gemeenschappelijk
gewoond en geleefd maar als er even geen behoefte aan is, kan ieder zich
terugtrekken in zijn of haar eigen kamer. Onze gasten kunnen op een veilige
manier zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden.
3: Het dementie dorp
Een nieuw thuis voor mensen met dementie, gebouwd als een sfeervolle
woonwijk met faciliteiten. De Hogeweyk is een echte wijk met straten,
pleinen, steegjes en een park. Met 23 woningen, voor 6 tot 7 huisgenoten met
dezelfde leefstijl. U krijgt een rondleiding en hoort wat de succes- en
faalfactoren zijn om tot zo’n nieuw woonconcept te komen.

E: corine@vanmaaradvies.nl
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4: De zorgboerderij voor mensen met dementie
De zorgboerderij met persoonlijke en zinvolle dagbesteding voor mensen met
dementie komt steeds meer voor in Nederland. Elke boerderij geeft zelf op
unieke wijze vorm aan de vorm van de zorg. De kracht ligt vooral in het
gewone. De bezigheden zijn afgestemd naar de interesse van de bezoeker en
zijn belevingsgericht. Helpen met de werkzaamheden van de dag. Het ontlast
de mantelzorger, waardoor de mogelijkheden tot langer thuis wonen worden
vergroot.
5: Nieuwe modellen van wonen en zorg in een verpleeghuissetting
Verpleeghuisorganisaties geven ieder op hun eigen wijze ondersteuning,
begeleiding, verzorging en/of verpleging aan mensen met dementie.
Zelfredzaamheid van de cliënten is daarbij vaak het uitgangspunt en een
omgeving waar de cliënt zich thuis voelt. We bezoeken een locatie waar dit
op een nieuwe wijze vorm wordt gegeven.

KEUZE UIT 4 INHOUDELIJKE PRESENTATIES DOOR EXPERTS (LANDELIJKE)
KENNISCENTRA
1: Omgang met (ernstig) probleemgedrag bij dementie

2: Landelijke programma’s en Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

3: Wonen kwetsbare ouderen en dementie

4: Dementie vriendelijke gemeente

Praktische zaken
Voorafgaand aan de reis, bespreken we uw voorkeur van de programmaonderdelen.
Afhankelijk van de reistijd die gemaakt moet worden naar de locaties in Nederland zijn,
kunt u per studiedag 2 a 3 locaties bezoeken en kunnen 1 a 2 presentaties ingepland
worden.
Verblijf, vervoer en prijs
De studiereis duurt in principe 2 dagen. U boekt zelf uw hotel (we kunnen hierin
adviseren) en komt met uw eigen vervoer. Het is handig om de avond voorafgaand aan
de studiereis, al in Nederland te zijn. De groepsgrootte is afhankelijk van uw wensen.
Over de prijs krijgt u informatie als u contact met ons opneemt.

E: corine@vanmaaradvies.nl
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Over Corine van Maar
Als voormalig Expert Dementie en Kwetsbare ouderen bij Vilans, het landelijk
kenniscentrum voor langdurende zorg in Nederland, is Corine van Maar op de hoogte van
het landelijk beleid van en kent ze veel innovatieve voorbeelden van zorg en
ondersteuning voor mensen met dementie, zowel op het gebied van zorg als van wonen.
Zij heeft ze een enorm netwerk, waardoor ze gemakkelijk locaties en sprekers kan
benaderen met de vraag of een locatie bezoek mogelijk is voor een buitenlandse
delegaties. Zij deed dit eerder al voor een delegatie uit Nieuw Zeeland en sinds dit jaar
met veel plezier ook voor deelnemers uit België.
Corine werkt al 15 jaar in de ouderenzorg. Sinds 2017 organiseert ze studiereizen. Zo
organiseerde ze inspiratiereizen van en naar Nieuw-Zeeland en Japan (2018 en 2020).
Aanmelding en informatie
Neem gerust contact op met Corine van Maar, E: corine@vanmaaradvies.nl.
Van Maar Advies organiseert regelmatig inspiratiereizen naar het buitenland. Kijk op de
website www.vanmaaradvies.nl voor de laatste updates.
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