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In het denken over leven met dementie lag het accent
lange tijd op lichamelijke verzorging, bestrijden van
gevaren en acceptatie van beperkingen. Dat komt doordat
de dementiezorg zijn wortels heeft in de medische
curatieve zorg. Mensen met dementie werden als patiënt
benaderd en de alledaagse menselijke behoeften kregen
weinig aandacht, zoals: jezelf kunnen zijn, vrij bewegen,
doen wat je leuk en zinvol vindt, ervaren dat je erbij hoort.
Als mensen met dementie hierbij de juiste ondersteuning
krijgen neemt hun zelfredzaamheid en hun kwaliteit van
leven enorm toe, zo weten we tegenwoordig uit
wetenschap en praktijk. En voortdurend worden hiervoor
nieuwe manieren gevonden. Stichting Innovatiekring
Dementie (IDé) wil eraan bijdragen dat de kennis hierover breed bekend en toegepast wordt.

1. Missie, doel, activiteiten
IDé zet zich in voor kwaliteit van leven van mensen met dementie door de kennis hierover uit
wetenschap en praktijk te verzamelen en verspreiden en de toepassing ervan te bevorderen.
Onafhankelijk, oplossingsgericht, het perspectief van mensen met dementie centraal. IDé richt
zich hierbij op iedereen die te maken heeft met dementie: mensen met dementie zelf, hun
naasten, zorgprofessionals en beleidmakers.
IDé realiseert haar doelstellingen door publicaties, presentaties, campagnes en
implementatieprojecten. Hierin werkt zij samen met wetenschappers, zorgprofessionals en
belangenorganisaties.
Kennis, informatie
De digitale kennisbank op IDé’s website vormt het hart van de activiteiten. Wetenschappelijke
inzichten, goede praktijkvoorbeelden en visies en ervaringen staan hier thematisch bijeen rond
zeven sleutels voor levenskwaliteit: Gezond en fit leven, Zo zelfstandig mogelijk blijven, Eigen
zinvolle daginvulling hebben, Begripvolle steun ontvangen, Fijne leefomgeving, Familie,
professionals en samenleving zijn partners, Dienstbare zorgorganisatie. Voor IDé’s speerpunt
‘Zorg voor vrijheid’ is een aparte rubriek. Alle artikelen zijn kort, bondig en in levendemensentaal. In een aantal folders wordt informatie ook schriftelijk verspreid.
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Projecten en campagnes
IDé stimuleert de toepassing van nieuwe inzichten met campagnes en
projecten.
Rond IDé’s speerpunt’ Zorg voor vrijheid’ waren er de campagnes ‘Speld
voor uw band’ (2009) en ‘Niet fixeren is een kunst’ (2010). Sinds 2011
voert IDé het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling en samen met
Alzheimer Nederland en LOC werden de ‘Dialoogbijeenkomsten Vrijheid
en Veiligheid’ ontwikkeld (2015).
Om meer bewegen te stimuleren werd met prof. Erik Scherder de toer
‘Het Fitte Brein’ ontwikkeld (2014).
Goede mondzorg voor thuiswonende mensen met dementie wordt
gestimuleerd met het project ‘De mond niet vergeten!’, een
samenwerkingsproject met de Vrije Universiteit en KNMT (2015-2018).

2. Activiteiten en resultaten 2017
Website, social media en andere publicaties
Op de website werden bijna wekelijks nieuwe artikelen geplaats. Elk artikel wordt via Facebook
(ruim 1300 volgers) en Twitter (meer dan 2100 volgers) gedeeld. De social media zijn een
steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor en door de veelheid aan nieuwsbrieven die er
tegenwoordig zijn, werd de frequentie van de IDé nieuwsbrieven (4500 abonnees)
teruggebracht van maandelijks naar één keer per kwartaal.

Projecten
Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is een kompas en
beloning voor intramurale zorginstellingen die willen excelleren in ‘Zorg
voor vrijheid’. Elke drie jaar worden de normen en criteria herijkt aan de
state of the art. Het keurmerk kent drie sterren. Zorginstellingen met
twee of drie sterren voeren de onderling peer audits uit en delen kennis
in halfjaarlijkse auditorenbijeenkomsten. In 2017 startte de derde jaargang van het
Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling: 2017-2019. In 2017 werd aan 63 zorginstellingen één
ster toegekend, en aan 46 twee of drie sterren.
'De mond niet vergeten!' (DMNV) is een driejarig – door fonds SAG
gesubsidieerd – project dat IDé samen met de Vrije Universiteit en
KNMT ontwikkelde. Doel: de mondzorg voor thuiswonende
kwetsbare ouderen en mensen met dementie verbeteren. Er werd
een succesvolle ketenaanpak ontwikkeld en december 2017 startte - met subsidie van het
ministerie VWS - een multidisciplinair implementatieprogramma onder leiding van Stichting 'De
mond niet vergeten!', bestaande uit de betrokken beroepsorganisaties.
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Samen met Alzheimer Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg startte IDé
in 2015 een project om het maatschappelijk debat te ondersteunen over
vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie. Het project werd door
VWS gefinancierd, mede in het licht van de aanstaande wet Zorg en Dwang.
In het project werd een programma voor dialoogbijeenkomsten ontwikkeld
waarin met filmpjes informatie over nieuwe inzichten en mogelijkheden wordt gedeeld, waarna
mensen daarover met elkaar in gesprek gaan. In 2017 kon iedereen via de speciale website
een bijeenkomst plannen met een van de daarvoor opgeleide gespreksleiders. Door het hele
land waren er bijeenkomsten met mensen met dementie, hun naasten, zorgmedewerkers en
beleidmakers.
3. Activiteiten 2018 en 2019
Voor de komende twee jaar is continuering van de lopende activiteiten gepland:
• Verzamelen van wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden en deze
middels de website, social media en folders verspreiden;
• Behandeling van nieuwe aanvragen voor het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling;
begeleiding van de audits en de auditorenbijeenkomsten, themabijeenkomsten voor alle
zorginstellingen met het waarborgzegel en in 2019 de normen en criteria evalueren en het
vervolg voorbereiden;
•
•

Afronding van het project 'De mond niet vergeten!' en overdracht van de projectresultaten
aan stichting 'De mond niet vergeten!';
De ‘Dialoogbijeenkomsten Vrijheid en Veiligheid’ voortzetten en het programma online voor
iedereen beschikbaar stellen.
4. Bestuur

IDé heeft een driehoofdig bestuur.
Voorzitter is mw. Drs. J.A.H van Veen voormalig hoofdinspecteur IGZ, en thans adviseur en
toezichthouder in de zorg.
Penningmeester/secretaris: dhr. Drs. P.J.R. Schrurs, econoom, voormalig omroepdirecteur en
thans adviseur en toezichthouder in mediawereld.
De positie van algemeen bestuurslid is thans vacant.
Van Veen en Schrurs zijn wettelijk vertegenwoordigers van de stichting en gezamenlijk bevoegd
tot het doen van uitgaven.
5. Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Onkosten kunnen zo nodig worden vergoed.
IDé heeft geen medewerkers in dienst, werkzaamheden worden uitgevoerd door externe
bedrijven en ZZP-ers. De tarieven zijn afhankelijk van het soort werk, deels marktconform, deels
daaronder. Een substantieel deel van de bureauwerkzaamheden wordt onbetaald - pro bono verricht.
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6. Financiën
IDé financiert haar reguliere werkzaamheden uit bijdragen voor het Waarborgzegel Fixatievrije
Zorginstelling. Met subsidies worden projecten mogelijk gemaakt. Foldermateriaal wordt tegen
kostendekkende tarieven geleverd. Jaarlijks ontvangt IDé gemiddeld 150 euro aan donaties van
privépersonen.
Zie hier de financiële resultaten 2017
Zie hier de begroting 2018 - 2019
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