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Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar?  

Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar? Deze vraag staat centraal in het onderzoek 

van Netwerk Dementie Groningen dat wordt uitgevoerd door Sociaal Planbureau Groningen. Om 

een zo duidelijk mogelijk antwoord te krijgen op deze vraag worden mantelzorgers en professionals 

opgeroepen om een vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de 

dementiezorg in Groningen verbeterd worden, met als uiteindelijke doel de levenskwaliteit van 

patiënten te verhogen. De vragenlijst is op dit moment beschikbaar en kan nog ingevuld worden tot 

en met 10 mei. De vragen zijn te vinden op www.sociaalplanbureaugroningen.nl/vragenlijst-

monitor-ketenzorg-dementie. 

De vragenlijst is gericht op mantelzorgers van personen met (een vermoeden van) dementie, en 

professionals die met deze doelgroep werken. Zij worden hierbij opgeroepen om de vragenlijst in te 

vullen. Het gaat hierbij specifiek om: 

 Mantelzorgers van thuiswonende mensen met (vermoede) dementie.  
 Mantelzorgers die ergens tussen 2019 en nu zorg gaven aan een thuiswonend persoon met 

(vermoede) dementie.  
 Professionals die werken met personen met (vermoede) dementie en hun mantelzorgers 

 
Waarom onderzoek naar dementie? 

Het aantal mensen met dementie neemt toe in Nederland. Dit geldt ook voor de provincie Groningen. 

Mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers kunnen gratis ondersteuning 

krijgen vanuit zogeheten ‘casemanagers dementie’. Deze zijn aan te vragen bij een huisarts en worden 

vergoed door de basisverzekering.  

Onderzoek van Alzheimer Nederland en Netwerk Dementie Groningen geeft grote regionale 

verschillen weer in het gebruik van casemanagement dementie. In sommige regio’s is dat slechts 10%, 

in andere 75% en in de provincie Groningen ligt dit percentage rond de 30%. Dit ondanks dat de steun 

van casemanagers als belangrijk wordt gezien. 

Wat is een casemanager Dementie? 

Er komt heel wat af op de directe omgeving van mensen met alzheimer. Daarom kan de aanwezigheid 

van extra hulp de kwaliteit van leven sterk verbeteren en druk wegnemen bij de mantelzorger en 

patiënt. Een casemanager is een persoonlijk begeleider met kennis én ervaring over dementie. Deze 

persoon is er om zowel de mantelzorger als de patiënt te ondersteunen. Zij zijn er als extra steun en 

denken met de desbetreffende situatie mee. Daarnaast kan deze persoon uw vragen beantwoorden 

als u al zorg krijgt.  

Casemanagers bieden ondersteuning bij het vinden, uitleggen en regelen van zorg, brengen patiënten 

en mantelzorgers in contact met lotgenoten en bieden advies of een luisterend oor. De ondersteuning 

van casemanagers valt binnen de basisverzekering en wordt dus volledig vergoed. 

De vragenlijst 

De vragenlijst is online nog in te vullen tot en met 10 mei en is te vinden op de website: 

www.sociaalplanbureaugroningen.nl/vragenlijst-monitor-ketenzorg-dementie.  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

 

Voor toelichting op de inhoud van de Monitor Ketenzorg Dementie kunt u contact opnemen met Simone 

Barends, s.barends@sociaalplanbureaugroningen.nl of 06 - 46 07 84 44. 
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