
 

 

 

Het NGN streeft ernaar om de kwaliteit van zorg aan 

mensen met geheugenproblemen en hun 

mantelzorgers te verbeteren. 

 

Nieuwsbrief, maart 2016 

 

 
De eerste nieuwsbrief van het NGN heeft u nu in uw handen. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het NGN. Wij wensen u veel leesplezier! 

Stakeholders juichen het NGN toe 
Geheugenpoliklinieken staan overwegend positief 

tegenover het idee een landelijk netwerk voor 

geheugenpoliklinieken op te richten. Ook verschillende 

alzheimercentra, Alzheimer Nederland, ZonMw en 

Deltaplan Dementie zien graag het ontstaan van het 

Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) tegemoet.  

 

Zolang het netwerk een helder doel heeft en deze samen 

met de geheugenpoliklinieken wordt bepaald, heeft het 

netwerk een belangrijke groep stakeholders achter zich. 

Voldoende reden om van start te gaan met het NGN.  

“Ja zeker heeft een landelijk netwerk 

toegevoegde waarde. Het is aanvullend op 

regionale initiatieven. Momenteel spreidt kennis 

nog onvoldoende goed door naar regionale 

centra”.  

Reactie van bovengenoemde stakeholders is gepeild via 

vragenlijsten en belrondes uitgezet door Alzheimer 

Centrum Maastricht (Prof. Frans Verhey) en Vilans.  

 

Het NGN is van start! 
Op woensdag 14 oktober 2015 

vond  in de Rijtuigen-loods 

(Amersfoort) een ontwerp 

sessie plaats met professionals 

die werken in verschillende 

geheugenpoli’s.  

Het doel was om te verkennen 

waar een landelijk netwerk in 

zou kunnen bijdragen en hoe 

de contouren van dit netwerk er uit zouden kunnen zien. 

De stippen op de kaart van Nederland laten zien dat 

geheugenpoli’s uit heel Nederland vertegenwoordigd 

waren. 

Een aantal reacties van de aanwezigen: 

 

“Het zou ontzettend mooi zijn wanneer het NGN 

zorgt voor een WIJ-gevoel. Hoe gaan WIJ het 

dementieprobleem aanpakken?” 
 

“Het netwerk helpt om gezamenlijke agenda te 

maken, t.a.v. onderzoek, beleid, kwaliteit” 

 

“Om van het netwerk een succes te maken is het 

belangrijk dat we klein beginnen, de basis goed 

hebben, en dan uitbreiden”.  

 

Verder verloop: Kernteam en 

meeleesgroep 
Een kernteam en een meeleesgroep geven vorm en 

invulling aan het netwerk. Vilans faciliteert dit proces door 

werksessies te organiseren voor deze eerste groep.  Het 

kernteam bestaat uit acht neurologen, vier klinisch 

geriaters en één (klinisch) neuropsycholoog. Dit team zal 

zich nog voor de zomer buigen over onderwerpen zoals 

‘communicatie en online platform’, ‘het jaarevenement’ 

en ‘de organisatie en borging van het netwerk’.  

 

De meeleesgroep, bestaande uit één coördinator, één 

internist ouderengeneeskunde, één (klinisch) 

neuropsycholoog, acht klinisch geriaters, negen 

neurologen en twee verpleegkundig specialisten, denkt 

mee en geeft feedback op de ideeën die zijn ontstaan 

in de kerngroep. 

 

 

Nieuws 

Vanuit Deltaplan Dementie 

Save the date: 14 november 2016 – Jaarevent Deltaplan 

dementie 

Ook dit jaar vindt het Jaarevent Deltaplan dementie 

weer plaats. Dit keer op 14 november 2016. Zodra er meer 

bekend is over het Jaarevent leest u dit op de website 

van het Deltaplan Dementie, maar ook wij houden u via 

deze nieuwsbrief op de hoogte! 

 

 

Vanuit Alzheimer Nederland 
Stap op de fiets voor Alzheimer 

Stap 17 en 18 september 2016 op de fiets voor Alzheimer! 

Stichting 2bike4alzheimer nodigt sportievelingen uit om te 

fietsen voor de meest voorkomende vorm van dementie: 

de ziekte van Alzheimer. De actie 2bike4alzheimer is een 

'non-stop estafette fietstocht' met start en finish in 

Amersfoort. In 24 uur fietsen de teams een afstand van 

400 km door Nederland. Vorige editie fietsten 28 teams 

maar liefst € 83.699  bij elkaar. Het succes smaakt naar 

meer: dit jaar streeft de organisatie op 50 teams en een 

opbrengst van € 150.000! Doet u mee?  

 

Lees meer op de website van Alzheimer Nederland of op 

de website van 2bike4Alzheimer. 

http://www.deltaplandementie.nl/events/jaarevent-deltaplan-dementie-
http://www.deltaplandementie.nl/events/jaarevent-deltaplan-dementie-
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuws/2016/maart/2bike4alzheimer.aspx
http://www.2bike4alzheimer.nl/


 

 

 

 

 

 

Vanuit ZonMw 

Subsidieoproep Kennisvragen uit de praktijk van 

dementiezorg 

Het ZonMw-programma Memorabel stelt een 

subsidieronde open voor het beantwoorden van vragen 

uit de praktijk van dementiezorg.  Het gaat in de oproep 

‘Memorabel, kennisvragen uit de praktijk’ om actie-

onderzoek of ontwerpgericht onderzoek om 

kennisvragen te beantwoorden die zijn afgeleid van 

problemen die worden ervaren in de praktijk van de 

dagelijkse zorg voor en ondersteuning van mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. Het kan gaan om 

interventies of best practices die onvoldoende zijn 

onderbouwd of waarvan de resultaten van 

implementatie onvoldoende bekend zijn. De deadline 

voor indienen is 12 mei 2016. Meer informatie over deze 

oproep leest U op de website van ZonMw. 

 

Vanuit andere media 
Edith Schippers: “Geluidsopname kan nuttig zijn voor 

patiënt” 

Volgens Edith Schippers vergeten veel mensen informatie 

uit het gesprek met een arts, zeker als het doktersbezoek 

emotioneel beladen is. Daarom is het handig als 

patiënten dat thuis nog eens kunnen terugluisteren. Zij 

schrijft dan ook in een brief aan de Tweede Kamer: Het 

maken van een geluidsopname van een gesprek met 

een arts - om dat thuis nog eens af te luisteren – is 

toegestaan en kan de patiënt helpen om zijn gedachten 

op een rij te zetten en beslissingen te nemen. De 

volledige brief leest U op de website van de Rijksoverheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep: voor de volgende nieuwsbrief 
Heeft u een prangende vraag of heeft u informatie die 

u met Uw collega’s uit andere geheugenpoli’s wilt 

delen?  

Dat kan via de nieuwsbrief NGN! Neem contact op met 

Cynthia Hofman via  C.Hofman@Vilans.nl o.v.v. 

Nieuwsbrief NGN. 

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief van het 

NGN 
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? 

Meld u aan door het aanmeldformulier in te vullen.  

Deze vindt u op www.vilans.nl/NGN-Nieuwsbrief.  

 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze nieuwsbrief? 

Neem dan contact op met Cynthia Hofman, C.Hofman@Vilans.nl 

http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/memorabel-kennisvragen-uit-de-praktijk/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/10/kamerbrief-juridische-status-van-geluidsopname-van-een-gesprek-met-de-arts
mailto:C.Hofman@Vilans.nl
http://www.vilans.nl/NGN-Nieuwsbrief

