
King Arthur Groep, specialist in dementiezorg

Wij bieden
• Mantelzorgondersteuning
• Begeleiding groep
• Begeleiding individueel
• Wijkverpleging
• 24uurszorg

Financiering
• Wmo
• Zorgkantoor
• Zorgverzekeraar
• Particulier

Regio’s
Gooi- en Eemland 
Almere
Veenendaal en Renswoude
Utrechtse Heuvelrug

Professionals
85 ZZP-ers (helpende en 
verzorgenden, begeleiders en 
verpleegkundigen)

Toezicht en advies
RvT en begeleidingscommissie



Doelstelling: 

Langere volhoudtijd voor de 
mantelzorger

Langer thuis wonen 
met dementie 
is zonder hulp 
niet mogelijk



MANTELZORGER, kom uit de kast



Inzichten 
De persoon met dementie en mantelzorger moesten hun schroom overwinnen. 
De ziekte delen met anderen bleek lang niet altijd eenvoudig.  
Ook hulp vragen was een probleem. 
Vaak is de persoon met dementie zich niet bewust van de ziekte en voelt de mantelzorger zich alleen 
staan.

 

Vrienden willen graag helpen, maar 
weten niet hoe



OPLOSSING: VRIENDENKRING



Eenvoudig landelijk en wellicht internationaal uit te rollen

- Bestaande methodieken, die door iedere 
zorginstelling worden gebruikt, dan wel 
eenvoudig te gebruiken zijn

- Integreren in zorgleefplangesprek.              Een 
voorschrift dat minimaal 1x per jaar plaatsvindt.

- Netwerkkaart opstellen: vrienden en familie in 
kaart brengen die om hulp gevraagd kunnen 
worden.

- Professional initieert familie en 
vriendengesprekken.

- Professional start de gesprekken, biedt 
inhoudelijke kennis en begeleiding en treedt 
terug wanneer de familie en vrienden het 
verder zelf kunnen organiseren.

- De professional blijft op de achtergrond 
beschikbaar voor als de situatie lastiger wordt of 
als er vragen zijn over omgaan met dementie.

 

SAMEN sterker dan alleen



IMPACT van het idee

• Zorgkosten worden gereduceerd
• Minder lange wachtlijsten 

verpleeghuizen
• Begrip en betrokkenheid worden 

vergroot
• Taboe doorbrekend
• Levert een bijdrage aan 

dementievriendelijke wijken

• Mantelzorger houdt het langer 
vol
• Thuis in eigen omgeving blijven 

wonen
• Persoon met dementie wordt 

ondersteund door bekende 
gezichten en niet door 
(vreemde) professionals
• Vrienden willen hulp bieden, 

weten nu hoe



• Een dag in een verpleeghuis kost de overheid circa 
145-175 euro per dag (50-60k per jaar per 
verpleeghuisplek)

• Thuis wonen brengt geen extra kosten met zich 
mee, eventuele hulpmiddelen buiten beschouwing 
gelaten

• 3 vriendengesprekken kosten 3 x een uur onder de 
leiding van een professional(s) (80 euro per uur), 
(denk aan: psycholoog, zorg coördinator, 
casemanager) 6 x 80=480,- en 3 uur begeleiding op 
de achtergrond 3x80=240, samen 760 euro per jaar

• Iedere dag dat iemand met dementie langer thuis 
woont wordt er direct bespaard in zorgkosten, 
break even na 5 dagen

De kosten 
wegen niet 
op tegen de 
besparingen 
die worden 
behaald 

Uitvoerbaar, haalbaar, rendabel



Zo lang mogelijk thuis
TOEN NU



   www.kingarthurgroep.nl
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