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Visiedocument  

Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)  
  

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is voor iedereen die werkt op een geheugenpoli. Het NGN wil de 

komende jaren samen met haar leden de kwaliteit van diagnostiek en behandeling op de geheugenpoli’s in 

Nederland optimaliseren. Hierbij staat de kwaliteit van leven van mensen met geheugenproblemen en hun naasten 

centraal. Vanaf 2015 zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines en vanuit verschillende geheugenpoli’s 

met elkaar in gesprek over de wijze waarop het NGN vorm moet krijgen. In deze beknopte notitie worden de 

uitkomsten van de discussies samengevat in een gezamenlijke visie op hoofdlijnen. Deze visie dient als leidraad voor 

de nadere uitwerking om de ambities van het NGN te realiseren.  

  

1. Visie  
Het NGN wil de kwaliteit van diagnostiek en behandeling op de Nederlandse geheugenpoli’s optimaliseren, door haar 

leden te stimuleren en faciliteren om samen te leren, te innoveren en kennis en ervaring te delen.    

  

2. Ambities  
Het NGN heeft een aantal doelstellingen geformuleerd. De realisatie van deze doelstellingen vereist een meerjaren 

traject met bijbehorende lange termijnvisie.  

  

  

Het NGN wil zich samen met haar leden inzetten om de volgende doelstellingen te realiseren:  

        -     Kennis delen 

- Ervaringen uitwisselen  

- Inbedden van het NGN binnen bestaande kennisstructuren, zoals Dementiezorg voor elkaar (DVE), 
Dementie Netwerk Nederland (DNN), BeterOud, de vijf Alzheimer centra en Alzheimer Nederland;  

- Inbedden van het NGN binnen de verschillende beroepsverenigingen;  

- Opstellen van een businessplan, zodat het NGN kan blijven voortbestaan en financieel onafhankelijk kan 
blijven functioneren (t/m 2019 wordt het NGN gefinancierd door ZonMw en het Deltaplan Dementie);  

- Zicht krijgen op de praktijkvariatie ofwel de verschillende werkwijzen binnen geheugenpoli’s;  

- Organiseren van leergemeenschappen en het bevorderen van samenwerking op het gebied van bij- en 
nascholing.  
  

  

De volgende activiteiten zet het NGN structureel in:  

- het versturen van digitale nieuwsbrieven (vier keer per jaar);  

- het beheren van de website www.geheugenpoliklinieken.nl   inclusief de zorgzoeker, met contactgegevens 

van geheugenpoli’s;   

- het organiseren van een jaarlijks event: het NGN congres;   

- het faciliteren van een forum om klinische of andere vraagstukken uit de dagelijkse praktijk te delen.  

 

http://www.geheugenpoliklinieken.nl/
http://www.geheugenpoliklinieken.nl/
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3. Rol NGN bestuur    
In het NGN bestuur zijn alle op de geheugenpoli werkzame specialismen vertegenwoordigd. Het bestuur komt vier 

keer per jaar samen en bestaat uit de volgende bestuursleden:  

- Femke Bouwman (voorzitter), neuroloog, Alzheimercentrum, VUmc, Amsterdam  

- Vera van Stek-Smits (secretaris), neuropsycholoog, Alrijne Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn/Leiden  

- Cynthia Hofman (landelijk coördinator), senior onderzoeker Persoonsgerichte Zorg, Vilans, Utrecht  

- Ruth Pel, (landelijk coördinator) senior programmamedewerker, Innovatie en Onderzoek, Vilans, Utrecht  

- Jan Driesen, neuroloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam  

- Tanja-Anne Hoogendoorn-Stroband, neuroloog, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel  

- Dineke Koek, klinisch geriater, UMCU, Utrecht  

- Hester van der Kroon, klinisch geriater, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp/Haarlem  

- Vincent Vanneste, specialist ouderengeneeskunde, Stichting Groenhuysen, Roosendaal  

- Kerst de Vries, klinisch geriater, MC Slotervaart, Amsterdam  

- Annemieke Schipper, verpleegkundig specialist, Langeland ZH, Zoetermeer  

- Anje Sterrenburg, ouderenpsychiater GGZ Delfland, Delft   

 

 

 
 

 

   

Het NGN bestuur committeert zich om de hierboven genoemde doelstellingen te realiseren. Daarvoor hebben zij 

portefeuillehouders aangewezen voor de actiepunten die uitstaan in 2018, namelijk:  

- het opstellen van een businesscase;  

- het inbedden van het NGN in bestaande structuren;  

- het organiseren en faciliteren van leergemeenschappen; en 

- het inventariseren van de werkwijzen op geheugenpoli’s.  


