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Wat is D-ZEP?
• Dementie met Zeer Ernstig Probleemgedrag (volgende pagina’s)

• Landelijk netwerk van ruim 50 VVT en GGZ instellingen, sinds +/-

2018

• Ontstaan n.a.v. VWS/KPMG rapport “Laag Volume Hoog Complex 

doelgroepen”, waarvan D-ZEP er één is

• Doel D-ZEP netwerk:

• gezamenlijk opstellen landelijk zorgprogramma

• samenwerking zorgaanbieders, financiers, beleidsmakers 

ministerie ter verbetering zorg/behandeling en bekostiging zorg 

voor D-ZEP doelgroep

• (wetenschappelijke) kennis en expertise maken en verspreiden

• Aanpak: transitieplan van huidige naar beoogde zorglandschap, om 

te komen tot structurele inbedding en passende bekostiging per 

1/1/2023

• Verpleegkundigen hebben eigen contactgroep



Organisaties bezig met D-zep





Doelgroep definitie
De eerste op wetenschappelijke wijze verkregen voorlopige definitie:

De doelgroep mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag 

bestaat uit:

• mensen met dementie die 

• gedrag vertonen dat zeer ernstig, frequent en langdurig is. 

• Het is daarnaast moeilijk hanteerbaar en kan onvoorspelbaar zijn.

• Het kan gaan om allerlei typen gedrag. 

• Bij mensen uit deze doelgroep is veelal sprake van comorbide

psychiatrische symptomen en zeer hoge prikkelgevoeligheid. 

• Het gedrag leidt vaak tot gevaar voor en lijdensdruk bij de cliënt en diens 

omgeving en tot situaties die als crisis worden geduid. 

• Ook is het gedrag niet behandelbaar met reguliere richtlijninterventies en 

• leidt het regelmatig tot overbelasting en handelingsverlegenheid van het 

zorgteam. 

• Het is bovendien in veel gevallen noodzakelijk om onvrijwillige zorg in te 

zetten. 



Landelijk zorgprogramma



Afdeling Mondriaan (De Hazelaar, De 

Wever)
• Was al afdeling voor mensen met dementie en probleemgedrag

• Sinds oktober 2019 lid D-ZEP netwerk

• Sinds 1 mei 2021 officieel voor mensen met D-ZEP

• Momenteel traject Mondriaan hoe de zorg te geven voor deze doelgroep:

– Doelstelling zie volgende pagina

– Missie/visie en praktische uitwerking hiervan, a.h.v. opgesteld landelijke 
zorgprogramma

– Onderzoek (data verzamelen) i.s.m. Zorgbalans, ZorgSpectrum en Nza.

– Extra financiën

• Regionale samenwerking:

– Opdracht door Stuurgroep ‘Bruggen bouwen’ van ZorgnetwerkMB. Met het 
geriatrisch netwerk wordt gewerkt aan een regionaal plan aansluitend bij 
bestaande processen (indien mogelijk).

– Fase 1: Klinische bedden realiseren (Q3 en Q4 2020) is klaar

– Fase 2: Regionale afspraken maken voor in- en doorstroom (Q4 2020 en Q1 
2021) dit loopt al

– Fase 3: Outreaching functie van de interventie beschikbaar maken en regionale 
afspraken maken voor toegankelijkheid en triage (Q2 en Q3 2021)

– Regionale evaluatie: Q4 2022

https://www.youtube.com/watch?v=FuGe1P1di-w

https://www.youtube.com/watch?v=FuGe1P1di-w


Doelstelling D-ZEP traject Mondriaan
Opzetten van een regionale interventie-afdeling D-ZEP Midden-Brabant:

• Voor tijdelijke opname (8-10 interventiebedden, streven 55 dagen): 

diagnostiek, behandeling, opstellen van effectieve en overdraagbare 

gedragsbehandeling waarna terug- of doorplaatsing naar een 

woonsetting. Terugkeergarantie nodig bij opname. Aanmelding via 

bureau zorgadvies.

• Voor kennis- en deskundigheidsontwikkeling op gebied van D-

ZEP (beschikbaar voor de regio).

• Voor het in de regio kunnen bieden van ambulante ondersteuning 

aan aanbieders om de cliënt op de woonplek te kunnen stabiliseren 

en daarmee een onnodige uitplaatsing voorkomen.





Missie Mondriaan
Afgeleid van landelijk zorgprogramma

Doelen van de gespecialiseerde behandelafdeling en consultatieteam

• Het methodisch en multidisciplinair werken aan het begrijpen 

van het gedrag, de oorzaken van het gedrag te achterhalen en te 

behandelen dan wel manieren te vinden om beter om te kunnen gaan 

met het gedrag. 

• Het stabiliseren/verminderen van zeer ernstig 

probleemgedrag waardoor doorplaatsing/verhuizing naar een 

reguliere setting kan plaatsvinden. 

• Het bieden van consultatie, advies en preventie aan alle 

betrokkenen.



Visie op zeer ernstig probleemgedrag
• Bio-psycho-sociaal model: interactie van factoren leidt tot menselijk gedrag. 

Ernst gedrag is afhankelijk van intensiteit van verschillende factoren en de 

toegenomen complexiteit van de interactie van de factoren.

• In hoeverre gedrag als een probleem wordt ervaren, is afhankelijk van de 

context en van de waarneming en verwachtingen van de betrokkenen.

• Op Mondriaan wordt multidisciplinair gewerkt aan een geïntegreerde 

behandeling zowel medicamenteus als psychologisch. Tevens wordt er gewerkt 

met specialistische behandelingen zoals sensomotorische integratie (SI), video 

interventie ouderenzorg (VIO).

• Omgeving speelt ook een belangrijke rol: buitenruimte, leefcirkels etc.

• Wij willen middels persoonsgerichte zorg aansluiten bij de mens met 

dementie en van daar uit komen tot onderbouwde behandeling en begeleiding. 

Bij persoonsgerichte zorg verdiep je je in de persoon met dementie en ga je uit 

van zijn of haar mogelijkheden, leefstijl en gewoontes.


