Sociale Benadering Dementie
Eerste resultaten doelstellingen Social Trials

De Sociale Benadering
Dementie draagt
positief bij aan:

Door mensen met dementie en hun naasten volgens de Sociale
Benadering Dementie (SBD) te ondersteunen in zogeheten Social Trials,
hebben we positieve invloed op kwaliteit van leven, maatschappelijke
vraagstukken en zorgkosten.
Op dit moment ondersteunen we in de Social Trials 87 mensen met dementie (deelnemers) volgens de
SBD. Halverwege de Social Trials zijn de effecten op de doelstellingen van de Social Trials zichtbaar.
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persoonsgerichte
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hun naasten

1. Positieve impact op kwaliteit van leven1: we zien dat de ondersteuning volgens de SBD-visie
leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven bij de deelnemers en naasten. Zingeving keert terug en de
deelnemers merken meer vertrouwen in zichzelf, mantelzorgers en de omgeving:
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2. Positieve impact op maatschappelijke vraagstukken: mensen zonder zorg- of
Het verlagen van
zorgkosten door uitstel
van verpleeghuisopname,
lagere zorgconsumptie en
substitutie van bestaand
zorgaanbod

Daarnaast bieden we
extra ondersteuning
middels SB-digitaal:

welzijnsachtergrond zijn goed in staat om deelnemers te ondersteunen. Zonder zorgbril omgaan met
mensen met dementie draagt positief bij aan de kwaliteit van de ondersteuning. Daarnaast helpen studenten,
vrijwilligers en statushouders met de ondersteuning om de druk op de arbeidsmarkt te verlagen.

3. Positieve impact op zorgkosten2 (x€100.000): doordat mensen prettiger langer thuis blijven
wonen verlagen we de zorgkosten tot nu toe met ~€560.000. Ook zien we dat er minder zorg nodig is en
dat we taken van professionals deels vervangen. Dit effect weerspiegelt niet in de grafiek. De toename in
zorgconsumptie als gevolg van langer thuiswonen is opgeteld bij de ‘lagere zorgconsumptie.’3,4
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Figuur toont impact van SBD-ondersteuning op levenskwaliteit van 24 deelnemers na één jaar. Perspectief vanuit deelnemer en
teamlid. 2Op basis van 38 casussen uit de regio’s Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Amstelveen en gemiddeld 8 maanden
ondersteuning volgens de Sociale Benadering Dementie. Resultaten op 31 september 2020. 3Zorgconsumptie is toegenomen als
gevolg van het prettiger langer thuiswonen, dit effect is nog niet verrekend. 4Substitutie van bestaand zorgpersoneel beperkt door
wrijving met bestaand aanbod in één casus. Nog te bepalen of deze te classificeren is als uitschieter.

