Dementelcoach kan miljoenen besparen in de zorg
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan naasten van mensen met dementie door
zorgverleners uit de psychogeriatrie. Dit initiatief leidt tot forse kostenbesparingen in
de zorg. Uit de maatschappelijke Business Case (mBC) blijkt dat € 39.600.000,- op
jaarbasis bespaard kan worden als 5% van de mantelzorgers van mensen met dementie
gebruik maakt van Dementelcoach.
In het volwassen model kost de dienstverlening van Dementelcoach circa € 1.000,- per
mantelzorger. Dit resulteert in een maatschappelijke besparing van ongeveer € 10.000,per mantelzorger en degene met dementie waarvoor men zorgt. Door gebruik te maken
van Dementelcoach verbetert de kwaliteit van leven van zowel degene met dementie als
de mantelzorger. Hierdoor daalt het huisartsenbezoek, medicijngebruik en gebruik van
geestelijke gezondheidszorg door de mantelzorger. Bovendien kan de dementerende langer
thuis blijven wonen en wordt crisisopname voorkomen. Deze gevolgen, naast toegenomen
arbeidssatisfactie en verhoging van arbeidspotentieel in de psychogeriatrische zorg,
kunnen resulteren in een jaarlijkse kostenbesparing van € 39.600.000,-.
Maatschappelijke baten

Besparing

Uitstel opname verpleeghuis

€ 35.500.000

Vermindering huisartsbezoek

€ 115.000

Afname medicatiegebruik
Minder ambulante GGZ
Toegenomen arbeidssatisfactie
verzorgenden psychogeriatrie
Verhoging arbeidspotentieel in
de psychogeriatrische zorg
Totaal

€ 1.800.000
€ 90.000
€ 175.000
€ 1.900.000
€ 39.600.000

tabel 1. De belangrijkste maatschappelijke baten van Dementelcoach

Over Dementelcoach
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de naasten van mensen met dementie. In circa
tien telefonische sessies krijgen de mantelzorgers ondersteuning en begeleiding van
professionals uit de psychogeriatrie. Bij een vaste coach kunnen ze hun hart luchten,
advies inwinnen en problemen bespreken. Aan de telefonische coaching van
Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen kosten verbonden.
Inmiddels zijn zo’n 300 mantelzorgers telefonisch begeleid. Er zijn 58 zorgprofessionals
opgeleid tot coach. Dementelcoach is een initiatief van zorginstellingen in de regio
Amersfoort-Leusden en is landelijk actief.
Meer informatie over Dementelcoach is te vinden op www.dementelcoach.nl.
Mantelzorgers kunnen zich aanmelden via de website of 0800-0228077 (gratis).
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Heeft u vragen over dit persbericht of wilt u de maatschappelijke Business Case in
boekvorm ontvangen, neemt u dan contact op met:
Maryanne Telkamp
Transitiemanager Dementelcoach
E: maryanne.telkamp@dementelcoach.nl
M: 06 – 43 70 86 52

