
Omdat landelijk en met name in de Achterhoek het aantal ouderen toeneemt, het aantal kwetsbare 

ouderen langer thuis blijft wonen terwijl het aantal mantelzorgers afneemt , zijn er sinds 2012 

kennisnetwerken in de Achterhoek opgericht die zich bezig houden met het ontwikkelen van beleid 

op het beheersbaar houden van de problematiek. Thema's hierbij waren: Meedoen; Passende zorg; 

Deskundigheidsbevordering en samenwerken. 

Omdat de meer-jaren programma's in 2020 afliepen werden de kennisnetwerken in Oost en West 

Achterhoek samengevoegd in het Programma Veerkracht, Achterhoek breed. 

Er zijn 5 programmalijnen, o.a. Vitaal oud worden, Passend wonen, Oud maar niet out en op het 

juiste moment passende zorg en ondersteuning . 

 

Een en ander verliep parallel of volgend op het Rijksprogramma Dementie (vanaf 2012 tot 2030) 

met een subsidie van 65 miljoen + 80 miljoen euro. Met als doel het implementeren van de 

Integrale Zorgstandaard Dementie in de eerste lijn,  naast onderzoek en het ontwikkelen van 

medicatie. 

 

Onder andere op basis van bovengenoemde Zorgstandaard Dementie is het beleidsplan Bronckhorst 

Dementievriendelijk ontwikkeld. 

Speerpunten in dit programma zijn: 

Passende zorg en dienstverlening 

Gelijkwaardigheid waar kan 

Meer kennis over dementie 

Zolang mogelijk meedoen 

Inrichting openbare ruimte en veiligheid 

 

Er zijn binnen de gemeente plannen om middels scholing, het geven van voorlichting en het houden 

van themabijeenkomsten een en ander te realiseren. Daarnaast zijn er plannen om het Ambulant 

Team Ouderen, het aanstellen van een casemanager, het stimuleren van integrale ouderenzorg te 

continueren. Tevens wordt het aanbieden van passende zorg en dienstverlening, passende 

woonomstandigheden en het aanbieden van activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid 

nagestreefd. 

 

Helaas staat de uitvoering van het beleid al enige jaren in de wachtstand ten gevolge van de Corona 

Problematiek. 

 

Een van de leden van de Participatieraad heeft in januari 2022 in het kader van Kennis op Peil een 

en ander uitgelegd over Dementie ,soorten van Dementie en de Integrale Zorgstandaard Dementie. 

 

De kadergroep Vitaal Oud Worden stelt zich ten doel de uitvoering van het door de gemeente 

voorgenomen  beleid te bewaken, naast het behartigen van de belangen van Kwetsbare Ouderen en 

hun mantelzorgers. 

 

 

 


