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Betreft:                                                                                                                                                       
ongevraagd advies en vragen over de focusbrief dementie  
 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
 
Alzheimer Nederland heeft een focusbrief dementie uitgebracht. Deze focusbrief is 
aanleiding voor de Adviesraad Sociaal Domein u een aantal vragen te stellen en een aantal 
adviezen te geven. In Nederland leven 270.000 mensen met een vorm van dementie. In 2040 
zullen dat er 550.000 zijn, dat is meer dan een verdubbeling. In Kaag en Braassem zijn nu 400 
mensen gediagnostiseerd en in 2040 loopt dat op tot 950 mensen met een vorm van 
dementie. De Adviesraad Sociaal Domein is dan ook van mening dat er inspanningen moeten 
worden verricht voor deze kwetsbare groep burgers. 
 
 
In de focusbrief dementie (zie bijlage) worden verschillende adviezen en aandachtspunten 
gegeven. In deze brief behandelen wij deze punt voor punt.  
Allereerst een algemene vraag vanuit de Adviesraad Sociaal Domein: hoe is het gesteld met 
de casemanagers dementie in gemeente Kaag en Braassem? 
 
Punten vanuit de focusbrief dementie. 
 
Punt 1:Keukentafelgesprek met kennis van zaken:  

Hoe borgt de gemeente dat tijdens keukentafel gesprekken de kennis over dementie 
voldoende is gewaarborgd? 
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De Adviesraad Sociaal Domein ondersteunt het advies vanuit de focusbrief om de 
casemanager dementie het keukentafel gesprek te laten uitvoeren. 
 
 

Punt 2: Sociaal wijkteam en casemanagement dementie vinden elkaar feilloos  
De Adviesraad Sociaal Domein wil extra aandacht vragen voor punt 2. De Adviesraad 
Sociaal Domein vraagt hoe het is gesteld met de samenwerking tussen de 
casemanager dementie en de sociale partners, m.n. het Kernteam en de WMO 
consulenten i.v.m. vroeg signalering?  
De Adviesraad Sociaal Domein wil meer ondersteuning aan het kernteam en de 
WMO van de casemanager dementie. Dit in het kader van preventie door uitstel van 
zorg en overbelasting van de mantelzorger en om versnippering van zorg te 
voorkomen.  
 

Punt 3:Begeleiding individueel en begeleiding groep is maatwerk.  
De Adviesraad Sociaal Domein ondersteunt de start van een OCD in Leimuiden en 
adviseert deze dagen in de toekomst uit te breiden. Ook geeft de Adviesraad Sociaal 
Domein complimenten aan de verschillende activiteiten die voor mensen met 
dementie en  mantelzorgers worden georganiseerd. De Adviesraad Sociaal Domein 
ondersteunt het advies van Alzheimer Nederland om de eisen van dagbesteding in de 
aanbestedingen, zoals deskundigheid en bereikbaarheid (vervoer) op te nemen. 
 

Punt 4:Vervoer van deur tot deur. 
  De Adviesraad Sociaal Domein vraagt hoe het is gesteld in Kaag en Braassem met de  

kennis en ondersteuning bij het vervoer van kwetsbare groepen? De Adviesraad 
Sociaal Domein adviseert bij de aanbesteding de voorwaarde te stellen voor het 
volgen van trainingen.  
 

Punten 5 en 6: Huishoudelijke hulp: voorkom goedkoop=duurkoop.  
Pak eenzaamheid en overbelasting aan met mantelzorgondersteuning en respijtzorg 
De Adviesraad Sociaal Domein waardeert de reactie van 18 oktober 2018 dat er extra  

aandacht wordt gegeven aan de overbelasting van de mantelzorgers en adviseert dit 
mee   

te nemen in de MAG 3. Bij alleenwonende mensen met dementie (40%) adviseert de  
Adviesraad Sociaal Domein om de huishoudelijke hulp te trainen in het signaleren 

van  
veranderingen in de zelfredzaamheid.  

 
Punt 7:Veilig thuis dankzij betaalbare voorzieningen. 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert om vanuit de gemeente, de sociale partners 
te attenderen op voorzieningen, zoals domotica naast menselijk contact, in het kader 
van  “Langer thuis wonen” (sensoren, GPS  systemen, enz.). 
De overgang van Zvw /Wmo naar Wlz heeft gevolgen voor o.m. de ondersteuning in 
de thuissituatie en geeft veel onduidelijkheid bij mantelzorgers (zie ook punt 9). De 
Adviesraad Sociaal Domein vraagt hoe mantelzorgers binnen de gemeente hierover 



worden geïnformeerd c.q. ondersteund? 
Wonen: hoe worden woonzorgvormen meegenomen in het woningbeleid voor 
mensen met een dementie?  
 

Punt 8: Beleid verwarde personen: ook een kwestie van rustgevende bejegening.  
  Heeft de gemeente een beleid waarin staat hoe om te gaan met personen met 
verward    

gedrag? 
 

Punt 9: Zorg voor een vast aanspreekpunt over de schotten van financiering heen. 
 Mensen met dementie hebben te maken met drie wetten, Wmo, Zvw, Wlz. De 
overgang      

tussen deze wetten verloopt zeer stroperig en bureaucratisch. Mensen ervaren 
hierdoor  

problemen in de toegang tot de juiste zorg en het zoeken van zorg is tijdrovend en    
ingewikkeld (Borg de zorg, Landelijke Ombudsman 2018). 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert een duidelijke toegang (loket) voor mensen 
met dementie en de mantelzorg door altijd te verwijzen naar een casemanager 
dementie.  

Punt 10 Dementievriendelijk: blijven of worden. 
De gemeente heeft in 2015 aangegeven een dementievriendelijke gemeente te 
willen zijn/worden. Welke concrete maatregelen heeft de gemeente genomen om 
hieraan invulling te geven? Zijn bijv. winkels, apothekers geactiveerd om hieraan bij 
te dragen? De Adviesraad Sociaal Domein is van mening dat de gemeente hierin het 
voortouw dient te nemen. bijv. door deze partijen de training 
“Samendementievriendelijk” aan te bieden.  

Dit zijn onze vragen en adviezen over dementiebeleid. Uw reactie zien wij met belangstelling 
tegemoet. 

Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 

 

 

Afkortingen:  

AN- Alzheimer Nederland 

OCD- Opvang centrum voor mensen met een Dementie 

MAG- Maatschappelijke Agenda 

 

 

 


