Sociale Benadering Dementie Humanitas:
passende ondersteuning die aansluit bij
leefwereld

Humanitas Rotterdam experimenteert in samenwerking met het zorgkantoor en de gemeente sinds eind 2020
met de Sociale Benadering Dementie (SBD). De focus ligt meer op het samenspel tussen ziekte, hoe
betrokkenen met de veranderingen van de ziekte omgaan en de reacties van de omgeving. Het invoeren van
SBD is vanwege alle regelingen geen sinecure. Bestuursvoorzitter van Humanitas Gijsbert van Herk: ‘Hou vol
collega’s en families die hierbij betrokken zijn!’

De reden van de pilots is de kloof tussen de behoeften van mensen met dementie (en hun naasten) en het
aanbod van zorg. De zorg is versnippert geraakt door de vele regelingen en verschillende soorten
ondersteuning vanuit de wijk.

Sociale Benadering Dementie Humanitas
De SBD helpt de behoeften van mensen met dementie beter te kunnen zien en begrijpen, en om in het
verlengde daarvan de juiste ondersteuning te kunnen bieden en hiermee de kwaliteit van leven te verbeteren.

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/dementie-humanitas/

In de zogenoemde Social Trials in Rotterdam wordt geëxperimenteerd met passende ondersteuning, die
aansluit bij de leefwereld en werkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Dit gebeurt
door middel van een integrale aanpak die in de aan te bieden zorg de medische, psychologische en de sociale
aspecten samenbrengen.

Leefwereld centraal
De SBD komt voort uit onderzoek van Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie. ‘We
proberen de negatieve spiraal te doorbreken en op die manier het zelfvertrouwen en eigen regie van de
persoon te herstellen. De leefwereld van personen met dementie en hun naasten wordt centraal gesteld.
Zij worstelen inderdaad met de gevolgen van de dementie, maar nog meer met die constante
wisselwerking tussen de ziekte, zichzelf en de omgeving. Er is behoefte aan een goede ondersteuning
om steeds opnieuw een brug te kunnen slaan naar het gewone dagelijkse leven en daarnaast ook voor
te bereiden op een toekomst die steeds ingewikkelder zal worden. Op deze manier worden mensen met
dementie en hun geliefden niet alleen tijdig beter bijgestaan, maar kunnen ook zorg en medische
begeleiding worden afgebouwd.’
Bron: anne-meithe.nl

Regelingen en geldstromen
Bestuursvoorzitter van Humanitas Gijsbert van Herk: ‘De meeste mensen willen uiteindelijk niet naar een
verpleeghuis. We proberen dit in dit experiment ook juist te voorkomen en mogelijk te maken dat
professionals en naasten thuis de gevraagde zorg kunnen leveren’. Tijdens het experiment reden ze volgens
Van Herk met 180 km per uur tegen de vangrail door al die regelingen en geldstromen. ‘Er is bijvoorbeeld nog
geen één betaaltitel voor één aanpak thuis. Er is discussie over het diploma wat de professional moet hebben
die indicatie geeft voor zorg thuis. Er is veel tijd gemoeid met afspraken maken met zeven verschillende
zorgverzekeraars voor een regeling die er niet is. Zelfs als een partner zegt “ik betaal het zelf wel”, weten we
het in ons land nauwelijks te organiseren. Of we vragen meer en meer van de mantelzorger tot dat die eraan
onderdoor gaat. En ook hebben we nog niet op orde waarmee we de mantelzorger ondersteunen of zelf
financieren. Ook blijkt weer hoe ‘makkelijk’ het is om dan maar iemand door te verwijzen naar het
verpleeghuis.’

Hou vol collega’s en families
Met een enorm energiek team zijn ze in Amsterdam, Den Bosch, Amstelveen en Rotterdam gestart aan dit
langjarig experiment wat helemaal in lijn is met het langer thuis beleid en dat ook de kwaliteit van leven
vooropzet en wat de persoon zelf wil. ‘Helaas, na het ‘meestribbelen’ van de systeemwereld zie je uiteindelijk

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/dementie-humanitas/

toch dat deze nu snoeihard aan het terug knokken is om het toch in het systeem gepropt te krijgen’, aldus Van
Herk. ‘Mijn boodschap is dus vooral: hou vol collega’s en families die hierbij betrokken zijn!’
Bron: stichtinghumanitas.nl

Meer weten
Lees meer over Sociale Benadering Dementie
Meer weten over de Social Trials? Ga naar pwc.nl
Lees meer over dementie
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