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Vakgroep 
dementieverpleegkundigen  
 

Jaarplan 2021 

In 2021 wil V&VN vakgroep dementieverpleegkundigen (afdeling Maatschappij en Gezondheid V&VN) 
de volgende doelen bereiken: 

Doel 1 Actief inhoudelijk kennis verwerven en bediscussiëren met actieve leden  
Acties  Organiseren van 4 masterclasses   

 Elke masterclass kent een inhoudelijk thema 
 Uitkomsten van de bijeenkomst worden via een verslag verspreid 
 Accreditatie wordt aangevraagd voor deze bijeenkomsten 

Evaluatie In de vorm van een jaarverslag door de vakgroep dementieverpleegkundigen 
 

Doel 2 Verbinding met (nieuwe) leden maken  
 

Acties  Medeontwikkeling van de nieuwsbrief V&VN MG namens de vakgroep 
dementieverpleegkundigen. 

 Een vragenlijst uitzetten onder leden om meer inzicht te krijgen in hun wensen 
en behoeften (zodra de mogelijkheid bestaat dementieverpleegkundigen 
separaat benaderd kunnen worden vanuit de ledenadministratie) 

 
Evaluatie In de vorm van een jaarverslag door de vakgroep dementieverpleegkundigen 

 

Doel 3 Uitdragen van nieuws en kennis rondom casemanagement bij dementie 
 

Acties  Maandelijks artikelen in magazine V&VN MG en de digitale nieuwsbrief 
afdeling M&G 

 Dementieverpleegkundigen en belangstellenden via website 
 Casemanagement bij dementie uitdragen op het jaarsymposium op 25 

november 2021 
 Organiseren van Masterclasses samen met de beroepsvereniging 

Casemanagement Dementie Social Work (BPSW) 
Evaluatie In de vorm van een jaarverslag door de vakgroep dementieverpleegkundigen 

 

Doel 4 Gevraagd en ongevraagd advies geven over casemanagement bij dementie  
Acties  Reageren op landelijke ontwikkelingen rondom casemanagement bij dementie 

zitting in de taakgroep casemanagement dementie VWS en samenwerking met 
Alzheimer Nederland.  

 Consult en adviesfunctie in onderzoek in samenhang Sociale Benadering 
Dementie en Casemanagement Dementie  

 Contact leggen, afstemming zoeken en contact onderhouden met relevante 
organisaties (Alzheimer Nederland, Vilans, NIVEL, Trimbos, hoge scholen 

Evaluatie In de vorm van een jaarverslag door vakgroep dementieverpleegkundigen  
 

Doel 5 Afstemming met opleidingen casemanager dementie 
Acties  Tweejaarlijks afstemmingsoverleg met opleidingscoördinatoren van hoge 

scholen die opleiding casemanagement dementie organiseren.  
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 Opleidingscoördinatoren stimuleren om met ons Expertisegebied 
dementieverpleegkundige als eindtermen te gaan hanteren. 

Evaluatie In de vorm van een jaarverslag door vakgroep dementieverpleegkundigen 
 

Doel  Bestuurlijke vernieuwing en versterking 
Acties  Aantrekken van nieuwe bestuursleden met energie 

 Beschrijven van een bestuurscyclus  
 Participeren in het vak commissie ouderen V&VN 

 
Evaluatie In de vorm van een jaarverslag door kerngroep 
  

 

 

 


