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beschrijft eerst 
kort hoe de herse
nen werken en wat 

dementie is, maar 
de belangrijkste 

hoofdstukken gaan over 
de relatie tussen dementie en 
lichaamsbeweging, voeding, 
slaap, geneesmiddelen en 
geheugentraining. Deze hoofd
stukken volgen een vast 
patroon: heeft het besproken 
onderwerp (bijvoorbeeld voe
ding) invloed op dementie en 
andersom: heeft dementie 
invloed op voeding? Hierna 
beschrijven de auteurs in kort 
bestek recente onderzoeksre
sultaten met betrekking tot het 
onderwerp en geven zij prakti
sche tips over de omgang met 
iemand met dementie op dit 
punt. Elk hoofdstuk wordt 
besloten met een overzichte
lijke tabel en leestips voor wie 
meer wil weten. 
Kortom, een vlot geschreven 
boek vol met nuttige tips, ook 
al blijft het soms wat aan de 
oppervlakte, en beslist een aan
rader voor mantelzorgers en 
voor hen die mantelzorgers 
voorlichting geven. Misschien 
lacht dementie ons uit, zoals 
Heijmans schrijft, maar kennis 
nemen van wat we inmiddels 
allemaal wél weten en kunnen, 
helpt zeker om die hoon van 
ons af te laten glijden en er het 
beste van te maken.  

In de Volkskrant 
las ik een 
column van 

Toine Heijmans 
waarin hij betoogt dat 
we wel veel doen tegen 
dementie, maar uiteindelijk met 
lege handen staan omdat we nog 
steeds geen remedie hebben. ‘We 
bestrijden de ziekte met liefde,’ 
schrijft Heijmans. ‘En de ziekte 
lacht ons uit.’  Hij legt de vinger 
op de zere plek(ken) als hij zegt 
dat wetenschappers voor een 
deel afhankelijk zijn van geld dat 
wordt opgebracht door de ver
koop van zaken als alzheimer
sokken en dat het woord demen
tie niet eens is terug te vinden in 
troonrede of miljoenennota. 
Zijn invalshoek is te begrijpen 
aangezien die mede is gekleurd 
door het feit dat zijn eigen 
vader aan alzheimer lijdt. Maar 
dat we nog steeds geen reme
die hebben tegen dementie, 
neemt niet weg dat we er wel 
voortdurend meer over te 
weten komen en dat er inmid
dels veel is bereikt in hoe we 
met de ziekte omgaan. Ook zijn 
er een hoop hulpmiddelen ont
wikkeld die het mantelzorgers 
makkelijker maken. Een mooi 
overzicht van de huidige stand 
van zaken geeft het recent ver
schenen boek Wat kun je doen 
aan dementie? De effecten van 
medicatie, leefstijl, voeding en 
geheugentraining. Het boek 

Casemanagement 
‘all the way’
Wat is de beste manier om casemanagement 
dementie vorm te geven? Het ‘stapelmodel’, het 
‘overdrachtsmodel’, het ‘triagemodel’ of het ‘all the 
waymodel’? In het eerste geval wordt er bij com
plexer wordende problematiek een beroep gedaan 
op aanvullende specialistische zorg in de vorm van 
casemanagement, bij het tweede model neemt de 
casemanager na verloop van tijd de regie over van 
de generalist en in het triagemodel is de casemana
ger dementie juist in het begin van het traject het 
intensiefst betrokken en kan er naderhand worden 
overgegaan op een lager niveau van specialisatie. 
Na zorgvuldig onderzoek en gesprekken met vele 
betrokkenen is er vanuit Dementiezorg voor 
Elkaar een consensustraject ingezet waaruit een 
voorkeur bleek voor de vierde variant: het ‘all the 
waymodel’, waarbij er gedurende het hele traject 
continuïteit is in één persoon. Dit kan de casema
nager dementie, de wijkverpleegkundige of de 
ouderenadviseur vanuit de Wmo zijn. Meer infor
matie: www.dementiezorgvoorelkaar.nl (zoek 
op ‘voorstel vormen casemanagement’).

Het boek ‘Wat kun je doen aan dementie?’ van Jurgen Claassen,  
Roy Kessels en Petra Spies wordt uitgegeven door Lannoo Campus en  

is verkrijgbaar in de boekhandel
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Samenstelling: Sacha Buddingh’. Met medewerking van Peter 

Bakens en Lies Orthmann. Heeft u een interessant nieuwtje 
voor deze rubriek: M.Strauss@bsl.nl.

Dementienetwerken 
in kaart gebracht
Regionale samenwerking op het gebied van de 
dementiezorg is inmiddels niet meer weg te denken 
uit Nederland. Maar waar zitten de ongeveer zestig 
regionale dementienetwerken precies? Dementie 
Netwerk Nederland en Dementiezorg voor Elkaar 
hebben hiervoor een handig online kaartje gemaakt 
waarop eenvoudig is te zien in welke gemeenten 
dementienetwerken zijn, wie de netwerkcoördina
tor of ketenregisseur is en hoe je die kunt bereiken. 
Door op de gewenste regio te klikken worden de 
gegevens onderaan de pagina zichtbaar. Dit handige 
overzicht is te vinden op www.dementiezorgvoor-
elkaar.nl/dementienetwerken.




