
 

 

Monitor Woonvormen Dementie 

Inzicht in wonen en integrale, persoonsgerichte zorg en  

ondersteuning voor mensen met dementie 
 
 

Doel van de studie 

Op regionaal- en organisatieniveau inzicht bieden in factoren 

die bijdragen aan integrale en persoonsgerichte zorg voor 

mensen met dementie in verschillende woonvormen (van 

zelfstandig thuiswonend tot in het verpleeghuis). 

 

Wat houdt deelname in? 

Inspraak tijdens regionale consultaties in thema’s die 

in de Monitor worden opgenomen. 
 

Verspreiding van digitale vragenlijsten binnen de 

organisatie onder mensen met dementie, 

mantelzorgers, zorg- en ondersteuningsprofessionals 

(waaronder leidinggevenden), behandelaars ((para-) 

medici) en vrijwilligers.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wat levert deelname op? 

Inzicht in hoe het binnen de organisatie en in de 

regio is gesteld met het integrale en 

persoonsgerichte zorgaanbod voor mensen met 

dementie. De thema’s in de Monitor sluiten aan bij 

de Zorgstandaard Dementie. 
 

Direct inzicht in voor de organisatie relevante 

resultaten over de geboden zorg en ondersteuning 

voor mensen met dementie via een real-time online 

dashboard. Deze worden op team-, organisatie- en 

regioniveau weergegeven. 
 

Regionale terugkoppeling van de resultaten voor 

organisaties betrokken bij dementiezorg. 

 

 
 
 

Wie kan deelnemen? 

Alle gecontracteerde Wmo-aanbieders en zorgorganisaties 

die Zvw en/of Wlz-zorg bieden in de regio. Hoe meer 

organisaties in een regio deelnemen, hoe beter het zorg en 

ondersteuningsaanbod regionaal in kaart wordt gebracht. 

 

Tijdspad 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagstellingen 

Welke kenmerken van woonvormen voor mensen 

met dementie dragen bij aan persoonsgerichte en 

integrale zorg en een zo optimaal mogelijke kwaliteit 

van leven? 
 

Welke eisen stellen de verschillende woonvormen 

voor mensen met dementie aan de personele 

organisatie van zorg? 
 

Welke functie vervullen dagbesteding en zinvolle 

activiteiten binnen de verschillende woonvormen 

voor mensen met dementie? 
 

Op welke wijze verloopt het proces van opname naar 

een verpleeghuis zo optimaal mogelijk? 

 
 

Financiering 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport (VWS) en deelnemende organisaties 

Woonvormen in de Monitor 

Zelfstandig wonen thuis 

Wonen met zorg in de buurt 

Geclusterd wonen 

Wonen in het verpleeghuis 

Interesse of meer informatie? We gaan graag met u in gesprek! 
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