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Verslag  
 
Minisymposium dementie  
maandag 16 januari 2017 
 
Opening door de dagvoorzitter Monique Boskma. Waarbij ze aangeeft dat het vandaag gaat over het 
formuleren van aanbevelingen die we vanuit het oude TinZ meenemen naar de nieuw ontstane situatie 
(tijdelijk) zonder TinZ. Het is mooi om te zien dat de aanwezigen een gemelleerd gezelschap vormen met 
casemanagers, belangenorganisaties van cliënten, vertegenwoordigers van gemeenten, zorginstellingen 
en zorgverzekeraars. 
 

 
 
Zorgbelang Fryslân heeft dit minisymposium georganiseerd samen met Alzheimer Nederland (specifiek 
het district Friesland) en het klantpanel van TinZ, om deze aanbevelingen te borgen en vorm te geven 
gezamenlijk met de andere belanghebbende partijen in het Friese casemanagement dementie. 
Het gaat vandaag over abstracte zaken als zorginkoop, maar met name gaat het over hoe het is als het 
jou overkomt dat je dierbare alzheimer krijgt. 
 
Inleiding Esther de Vrij 
Esther de Vrij, directeur/bestuurder van Zorgbelang Fryslân heet namens Zorgbelang Fryslân iedereen 
welkom en start met de slogan: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Daar gaat het om 
vandaag om samen tot aanbevelingen te komen die verzilverd gaan worden. 
 
Ze geeft aan dat TinZ in 2008 is ontstaan. Het wordt ook steeds belangrijker dat er goede dementiezorg 
is, omdat we het hebben over een groeiende groep mensen die met dementie te maken gaat krijgen. 
Hierbij dient de cliënt centraal te staan en wordt kennis en kunde gebundeld. De casemanagers van TinZ 
hebben de afgelopen jaren mensen geholpen om hun eigen regie zo lang mogelijk te kunnen houden. 
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Vanwege de missie van Zorgbelang Fryslân zijn we vandaag hier samen. Deze missie luidt: Zorgbelang 
Fryslân komt op voor de belangen van alle cliënten in Friesland. 
 

 
 
In de Raad van Advies van TinZ zaten Alzheimer Friesland, Timpaan Welzijn, ROS Friesland, Zorgbelang 
Fryslân, Zorgkantoor Friesland, Friese Huisartsen Vereniging. Wij maken ons gezamenlijk sterk om de 
lering uit TinZ mee te nemen en te borgen. 
 
In 2014 geeft het klantpanel van TinZ aanbevelingen uit voor kwaliteit van goede casemanagement 
dementie. Deze aanbevelingen zijn een mooie nalatenschap van het klantpanel en twee aanbevelingen 
vormen het uitgangspunt voor de workshops van dit symposium. In 2016 gaat de blik weer naar de 
toekomst omdat per 1 januari 2017 TinZ niet meer bestaat (formeel). De pitchers zullen u hier straks 
meer over vertellen. 
Momenteel zijn de casemanagers ondergebracht bij diverse zorginstellingen. Voor meer cohesie zijn 
goede onderlinge afspraken en is afstemming nodig tussen de belanghebbende partijen. 
 
Pitches 
Dan is het tijd voor de pitchers. Tegenwoordig moet alles kort en heftig, dus de pitchers hebben vijf 
minuten de tijd om te vertellen wat ze kwijt willen over TinZ en/of casemenagement en hun rol. 
 
Klaas Kuilman 
Als eerste is de heer Klaas Kuilman. Hij is bestuurder van Thuiszorg Het Friese Land. Hij verontschuldigt 
zich op voorhand dat hij gaat praten over de systematiek en financiering. Het gaat natuurlijk om het 
ziektebeeld dementie. Dementie past niet binnen het huidige financieringssysteem. Voorheen bestond 
de AWBZ als vergaarbak voor allerlei soorten zorg. Nu is deze opgeknipt in drie delen. De Wmo, de Zvw 
en de Wlz. Om de volledige dekking te kunnen krijgen voor het ziektebeeld dementie moet je nu, als het 
ware, door het systeem heen scharrelen. 
 
Bovenstaand is de consequentie van het ontschotten in de zorg. Gevolg is dat er juist meer schotten in 
de financiering worden opgeworpen. De casemanager die door de systemen heen kon kijken is 
verdwenen vanaf 1 januari 2017. De TinZ structuur bleek niet meer houdbaar. Gemeenten zijn te weinig 
betrokken bij TinZ om het systeem in de lucht te houden en voelden zich niet verantwoordelijk. 
Gemeenten hebben het af laten weten. De zorgverzekeraar vergoed alleen de zorg waar een indicatie 
voor afgegeven is door het CIZ. Het proces rond dementie is ingewikkelder dan dat en gaat over de 
systemen heen. Dan kom je bij het landelijke beleid. 
 
Per 1 januari 2017 is de structuur van TinZ gestopt en zijn de diverse casemanagers in dienst gekomen 
van verschillende zorgorganisaties, onder andere bij Thuiszorg het Friese land. Degene die al een 
casemanager hebben toegewezen gekregen behouden deze ook. Nieuwe gevallen die niet geïndiceerd 

http://www.alzheimer-nederland.nl/1585.aspx
http://www.timpaanwelzijn.nl/
http://www.rosfriesland.nl/
http://www.zorgbelang-fryslan.nl/
http://www.zorgbelang-fryslan.nl/
http://www.zorgkantoorfriesland.nl/
http://lhv.artsennet.nl/friesland.htm
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zijn, krijgen geen casemanager toegewezen. In de oude situatie had de casemanager contact met zowel 
de client als met de mantelzorger en het netwerk, ook nadat de client al was overleden. Met name het 
stukje continuiteit van zorg voor de nabestaanden verdwijnt. Is de client overleden dan stopt de zorg 
gelijk. 
 

 
 
Er zijn vijf grote verzekeraars die allen een eigen beleid formuleren rondom dementiezorg (van deze vijf 
is alleen de Friesland Zorgverzekeraar vandaag aanwezig vandaag). De Friesland Zorgverzekeraar wil 
graag op provinciaal niveau een kennisteam oprichten om kwaliteit te behouden en verder te 
ontwikkelen op het gebied van dementiezorg. Het geleerde uit TinZ 1.0 te behouden en te pleiten om 
met elkaar een andere vorm te vinden. Investeren in casemanagement door de schotten heen als 
zorgaanbieder en het beperken van de maatschappelijke kosten. Deze nieuwe manier van werken 
(2017) is wel wat duur. 
 
Paul Offringa 
De volgende pitcher is Paul Offringa, manager zorg en beleid bij de Friesland Zorgverzekeraar. Paul is 
verantwoordelijk voor het zorgkantoor (= voor alle burgers) en de uitvoering van de zorgverzekeringwet 
(de Friesland en Zilverenkruis).  
 

 
 
In december gaat iedereen bij de kerstboom de beste verzekering uitzoeken. Fijn om te zeggen dat 65% 
van de bij De Friesland Zorgverzekeraar is aangesloten uit Friesland komt. De zorgverzekeraar gaat uit 
van een sociale benadering en het betrekken van cliëntengroepen. Ze heeft regelmatig overleg met 
Zorgbelang Fryslân over de ontwikkelingen in de zorg en de stand van zaken bij de diverse 
cliëntengroepen. De verzekeraar heeft drie plichten: 

1. Kwaliteit van zorg (premievoorwaarde) 

2. Toegankelijkheid van zorg (voor cliënten); controle door Nza 

3. Kosten gezondheidszorg; hebben we het slim geregeld in Friesland? Is de zorg betaalbaar? Nu 

TinZ is ontbonden willen we op zoek naar een nieuwe vorm. 
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De klanttevredenheid staat voorop bij De Friesland! We zijn gericht op de outcome: voldoet de 
geleverde zorg aan de wens van de cliënt? Dit regel je in de inkoopvoorwaarden. Het liefst maakt de 
Friesland afspraken met zorgaanbieders voor meerdere jaren. Dit zorgt voor een consistent beleid. De 
gemaakte afspraken worden gemonitord. Ook cliëntenraden van zorgaanbieders hebben een 
belangrijke rol naast Zorgbelang Fryslân. Ook met gemeenten zijn ze in gesprek. Het mooiste zou zijn als 
de gemeenten toetreden en er structurele financiering komt door de gemeenten. 
 
Monique Boskma vraagt wanneer de client nu in beeld komt? 
 
Tjeerd Faber 
Tjeerd Faber is ervaringsdeskundige zijn ‘lief’ heeft de ziekte van Alzheimer. Ze zijn 53 jaar getrouwd en 
delen het brein van Tjeerd Faber, zoals hij dat noemt. Dat Joke alzheimer heeft is familiair bepaald. Haar 
moeder en grootmoeder hadden allebei alzheimer. ‘We kregen argwaan en verdomd het overkomt me 
toch! Het sloeg in als een mokerslag! Je weet wat je te wachten staat.‘ 
 

 
 
Het was september 2010 en TinZ bestond toen al. Ze kregen de diagnose en werden proactief gebeld 
door de casemanager. Zij stelde hen gerust door te stellen dat er leven is na de diagnose en dat zij hen 
hierbij zou helpen: ‘Ze heeft ons met veel zaken geholpen zoals een niet behandelverklaring, vrijwillig 
levenseinde, meegedaan aan een dubbelblind onderzoek naar een nieuw medicijn, verhuizing naar een 
royale flat en passende dagbesteding.’   
Nu in 2017 is TinZ ontmanteld. Joke en Tjeerd houden gelukkig dezelfde casemanager.  
 
‘Helaas is bij mijn lief een achteruitgang geconstateerd door een opstapeling aan incidenten. In de 
nieuwe situatie komt er eerst een generalist daarna wordt je pas doorverwezen naar de specialist. 
Vanuit het klantpanel hebben we 10 aanbevelingen gedaan. Ik hou een vinger aan de pols. Het gaat hier 
om dierbare mensen niet om gevallen!’ 
 
Podiumgesprek 
De pitches zijn klaar en Monique Boskma verzoekt naast de pitchers en de directeur/bestuurder van 
Zorgbelang Fryslân, Jelle Zoetendal, wethouder van de gemeente Heerenveen en Anne-marie Bruijs van 
Alzheimer Nederland om aan te schuiven aan de tafel op het podium om met elkaar en aanwezigen in 
gesprek te gaan over casemanagement dementie.  
 
Anne-marie Bruijs benoemt de Dementie monitor (medio 2016). Ze zegt dat 50% tevreden is met de 
continuïteit en contact met de casemanager. 
Jelle Zoetendal benoemt het project Dementie veilig dat de gemeente dit jaar samen met Alzheimer 
Nederland uitvoert onder de burgers van Heerenveen. Hierbij gaat het om: 
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1. algemene kennis rondom dementie 

2. kwaliteit van leven inwoners Heerenveen 

3. mantelzorgers 

 

De heer Kuilman voegt toe dat het belangrijk is dat de kennis die is opgebouwd met TinZ 1.0 behouden 
blijft. Monique Boskma vult aan dat zonder poen er niets te doen is. Hoe haal je kennis binnen? 
De heer Kuilman zegt dat per 1 januari 2017 TinZ even weg is. Het is een netwerkorganisatie waarbij het 
van belang is om het contact met alle partijen in stand te houden ook met de patiëntenorganisaties. Het 
zou stom zijn het netwerk los te laten. Zorgverzekeraar zou er ook zorg voor kunnen dragen naar 
samenwerking op het terrein van dementie. 
 
De heer Offringa zegt dat ze samen een provinciaal kenniscentrum toejuichen en graag meedenken. Als 
er geen netwerk is dan is er geen afstemming. We willen niet dat in dezelfde straat diverse autootjes 
van de zorgorganisaties binnenrijden. Er zijn al dagen georganiseerd om hierover met elkaar in gesprek 
te gaan, maar ook over de inzet van een generalistische casemanager en een specialistische 
casemanager. De vraag of De Friesland dit kenniscentrum naast meedenken wil meefinancieren wordt 
niet bevestigend noch ontkennend beantwoord. Met iedereen er aan werken is het antwoord. 
 
Alzheimer Nederland is geen voorstander voor de splitsing in generalist en specialist. Door diagnose 
ontstaat vaak ontreddering bij de client en zijn naasten. Het is belangrijk dat er afspraken gemaakt 
worden over wat de casemanager doet. Wat houdt de functie nou precies in? Hoe werkt dat uit in de 
praktijk? Het Friese Land zit er op precies dezelfde manier in als Alzheimer Nederland. Ze is geen 
voorstander van een splitsing maar voor 1 casemanager voor het gehele proces. 
 
Wat is de rol van de gemeente hierin? Jelle Zoetendal geeft aan dat ze hierin een ondersteunende taak 
heeft en niet in het medisch traject zit. Van de gemeente gaan ze op bezoek bij de gezinnen. Momenteel 
zit de gemeente samen met Alzheimer Nederland in een werkgroep: dementieproof samenleving. Als 
het gaat om een provinciaal kenniscentrum is de gemeente dan bereid te investeren? De functie gaat 
boven de instelling daarbij kijkt de gemeente altijd eerst naar of iets een toevoeging is voor de 
gemeente.  
 
Vragen vanuit de zaal: 
Een medewerker van Philadelphiazorg vraag aan de zorgverzekeraar of deze bekend is met het project 
Leven zoals je wilt van het Zilveren Kruis. Dit betreft een ontschotting in de zorg. De verzekeraar is er wel 
mee bekend, maar dit project wordt nog niet in Friesland uitgevoerd. Ze nemen het mee intern bij de 
Friesland Zorgverzekeraar. De heer Offringa vraag aan de vp adviseur van de Friesland zorgverzekeraar, 
aanwezig in de zaal, Gerard Schuin of hij iets meer kan vertellen. Het gaat inderdaad om een 
ontschottingsverhaal. Het is lastig te declareren door diverse regelingen. Leven zoals je wilt is inderdaad 
een mooi project om nu kennis mee te maken in Friesland. Momenteel telt Friesland drie regio's en drie 
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regionale kenniscentra. De wens leeft, ook bij De Friesland om hier één provinciaal (keten)platform van 
te maken. 
 
Elly de Vries is casemanager dementie Thuiszorg het Friese land. Ze merkt dat er momenteel een 
concurrentieslag gaande is tussen de casemanagers van diverse zorgorganisaties. Terwijl zij 
samenwerking in de keten van essentieel belang vindt.  
 

 
 
Klaasje Peters van Klaasje Peters ondersteuning, begeleiding en advies vraagt waar de onafhankelijkheid 
gewaarborgd wordt. Zowel Klaas Kuilman als Jelle Zoetendal geven aan dat je als casemanager altijd 
onafhankelijk bent en die hulp kan inschakelen die op dat moment voor die situatie nodig is. Dat hoeft 
natuurlijk niet iemand te zijn vanuit de eigen organisatie. 
 
Desiree Krol, manager/bestuurder algemeen, het is lastig doorverwijzen naar een andere organisatie als 
je hetzelfde aanbiedt. Klaas Kuilman geeft aan dat het toch belangrijk is om andere zorg in te zetten die 
je niet beschikbaar hebt binnen je eigen organisatie. Alzheimer Nederland heeft het over een 
actiegroep. Samen met de keten. Hierbij gaat het om garanties, keuzevrijheid en kwaliteit. Niet alleen de 
zes zorgorganisaties, maar wie mee wil doen doet mee in de actiegroep. Jelle Zoetendal geeft aan dat 
keuzevrijheid bij de cliënt ligt. In de gemeente Heerenveen hebben we hiervoor de Meitinkers. 
 
Vanuit de mantelzorger Tjeerd Faber komt de vraag wat voor 'mens' casemanager krijg ik straks als ik 
nieuw kom in de zorg een wijkverpleegkundige? Er worden eisen gesteld aan de opleiding en het 
menselijk contact blijft. Er komt geen aanmeldpaal voor zorg. 
De huisarts speelt ook een grote rol bij het doorverwijzen en heeft ook deze rol in het multidisciplinaire 
overleg. Niet iedereen heeft zoals mijn vrouw en ik de ervaring van een grootmoeder en een moeder 
met Alzheimer. Die blijven in cirkeltjes draaien. De praktijkondersteuner van de huisarts houdt de cliënt 
te lang in de praktijk met allerlei testjes terwijl de cliënt beter af is bij de geheugenpoli. 
 
Ria de Groot is wijkverpleegkundige bij Liander Zorg en heeft een vraag over generalist versus specialist. 
Wat als er een budgetplafond wordt opgeworpen? De complexiteit neemt toe bij de doelgroep. 
De heer Offringa zegt dat ze het gesprek aan moet gaan met zorgaanbieders. Betaalbaarheid is daar een 
onderdeel van. Het is zo verdeeld dat WLZ zorg geen risico brengt voor de zorgverzekeraar, maar de 
zorgverzekeringswet brengt 100% risico mee voor de verzekeraar. Als casemanager zitten we precies 
tussen de wetten in. Ria de Groot: Veel zorg opnemen hoeft ook nog niet te duiden tot een opname. Het 
is belangrijk dat keuzevrijheid hierin blijft binnen de regelingen. De heer Offringa: geld is niet oneindig. 
We bekijken hierbij natuurlijk ook de benchmarks, pilots e.d.  
 
 



 

                   verslag mini-symposium dementie 16 januari 2017                                                       7 
 

 
Uit de discussiegroepen 
Acht discussiegroepen bogen zich vervolgens over twee van de aanbevelingen van het Klantenpanel. 
 
De eerste stelling was: kwaliteit en ontwikkeling worden geborgd door het organisatie-overstijgend 
combineren en delen van kennis en ervaring. De reacties uit de vier groepen – in kernwoorden - waren: 
 
Groep 1. Persoonlijk, ontschotten, geen concurrentie, heldere afspraken 
Groep 4. Onafhankelijk platform (kennis en praktijk) van deskundigen plus andere stakeholders waarbij 
de huisarts op dit moment extra aandacht behoeft. Er moet een voortrekker komen en het centrum 
verdient  een onafhankelijk plaats. 
Groep 6. Veel aandacht voor huisarts komende periode en  aandacht voor backup: een soort 
alarmnummer (zorgcentrale, 24uurs, deskundig en neutraal) 
Groep 8. Vorm van kwaliteitsborging: er moet een kennis en praktijkcentrum komen. Daarvoor is ook 
bestuurlijk commitment nodig bij alle partijen. De zorg moet zo flexibel mogelijke geregeld kunnen 
worden, ontschotten van ziektebeelden, financiële pilots starten. Samenwerking in vertrouwen, geen 
concurrentie; kijk naar experimenteerruimte. Doe het in openheid en zo onafhankelijk mogelijk borgen. 
In de andere vier groepen werd gesproken over ‘actieve beïnvloeding vanuit clientperspectief op de 
kwaliteit van dementiezorg in Fryslân’. Hieronder – ook weer in steekwoorden – de reacties: 
 

 
 
Groep 2. Geen verschil tussen generalist/specialist, één aanspreekpunt, een platform voor cliëntenraden 
Groep 3. Zorg – op tijd – voor levensbeschrijving patiënt. Maak vervolgens een concrete koppeling 
tussen het leven van de patiënt en de zorg die hij/zij ontvangt. Digitale vormen van inspraak 
onderzoeken, maar ook bijeenkomsten zoals een mini-symposium blijven organiseren. 
Groep 5. Er zou een onafhankelijk Fries platform van alle cliëntvertegenwoordigers moeten komen.  
Aandacht voor evaluatie en monitoring. Benoemen waar dit gebeurt en wie daar verantwoordelijk voor 
is. De Alzheimercliënt en naaste moeten zich geborgen weten binnen het zorgnetwerk Fryslân. 
Groep 7. Hoopvol dat Zorgverzekeraar in gesprek wil blijven met Alzheimerpatiënt en hun naaste. 
Aandacht voor gebrek aan kennis bij diverse stakeholders zoals huishoudelijk hulp, huisarts etc. 
 
 
Monique Boskma 
Henriette Bleumink 
23 januari 2017 


