
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
  
 
   

      
      
      
      
      
      
 

 

 

Datum:   Contactpersoon: 

12 oktober 2015             Bernadette Willemse  

 

Betreft: 

U itnodiging deelname Monitor Woonvormen Dementie 

 
 

Geachte Heer/Mevrouw, 
 
Begin 2016 start een nieuwe meetronde van de monitor in de verpleeghuiszorg voor 
mensen met dementie; de Monitor Woonvormen Dementie. Met deze brief willen we u 
uitnodigen aan de Monitor deel te nemen.  
 
Waarom de Monitor Woonvormen Dementie?  
De behoeftes van mensen met dementie en hun welzijn staat steeds meer centraal in de 
zorgverlening. Een cruciale factor daarbij is zorg bieden in een zoveel mogelijk 
vertrouwde en herkenbare omgeving. Ook de aandacht voor en samenwerking met 
familie en naasten krijgt steeds meer aandacht. Daarnaast spelen er specifieke 
kwaliteitsvraagstukken in de dementiezorg zoals het goed omgaan met onbegrepen 
gedrag, het terugdringen van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen. In 
zo’n sterk bewegend werkveld is meer inzicht in de effectiviteit van het beleid voor 
bestuurders en managers van grote waarde. Deelname aan de Monitor Woonvormen 
Dementie biedt die mogelijkheid. De Monitor biedt daarnaast de mogelijkheid voor 
zorgprofessionals om zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de 
beroepsgroep te werken aan verbetering van de door hen aangeboden zorg. 
 
Wat levert de Monitor op?  
Door deelname aan de Monitor krijgt u inzicht in hoe uw organisatie zich verhoudt tot 
thema’s die van belang zijn in de dementiezorg zoals die hierboven genoemd zijn. Een 
aantal van deze thema’s zijn belangrijke speerpunten van de overheid om de kwaliteit 
van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Deelnemers aan de eerdere meetronden van de 
Monitor vinden met name de mogelijkheid om zich te kunnen vergelijken met andere 
instellingen waardevol. Ook vinden zij dat de spiegel die de monitor biedt op de eigen 
beleidskeuzes en de gevolgen van deze keuzes op de kwaliteit van de geboden zorg erg 
waardevol.  
Tegelijkertijd helpt u door uw deelname en input relevante thema’s onder de aandacht te 
brengen bij het Ministerie. Staatssecretaris van Rijn ziet de gegevens uit de Monitor 
Woonvormen Dementie als belangrijke input voor het vaststellen van de kaders voor 



adequaat beleid in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, zowel op landelijk 
niveau als voor zorgorganisaties. De indicatoren en uitkomsten van de Monitor sluiten 
bovendien nauw aan op de brief  ‘samenleven met dementie’ en het plan van aanpak 
voor het verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuiszorg van staatssecretaris Van Rijn. 
Het plan van aanpak heeft als titel ‘Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze 
ouderen’.  
 
Deelnemen aan de Monitor 
Wij hopen van harte op uw deelname en input voor de Monitor Woonvormen Dementie. 
Voor nader informatie over de procedure en werkwijze van de Monitor verwijs ik u naar 
bijgevoegde folder. Daarnaast vindt u bij deze folder meer informatie over het 
Programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Voor alle overige vragen of uw directe 
aanmelding, kunt u contact opnemen met één van de leden van de projectgroep van de 
Monitor Woonvormen Dementie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bernadette Willemse 
 
Programmahoofd Ouderen 
bwillemse@trimbos.nl 
030-2959210 
 
Mirjam van Soest-Poortvliet 
Wetenschappelijk medewerker 
mvansoest@trimbos.nl  
030-2959278 
 
Marleen Prins 
Wetenschappelijk medewerker 
mprins@trimbos.nl  
030-2959279 
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