ACcess to TImely Formal Care

Analyseren van de zorgpaden voor mensen met dementie en hun families om
de verschillen in toegang tot zorg beter te begrijpen.
Bij gebrek aan een geneesmiddel dat het beloop van dementie kan veranderen
is een tijdige diagnose van belang. Hierdoor kan er tijdig zorg ingezet worden
en kunnen mensen controle over hun leven nemen en vooruit plannen. Veel
EU landen promoten een tijdige herkenning van dementie. Tijdige toegang
tot zorg zoals thuiszorg is belangrijk voor het reduceren van kosten door
uitstel van een opname in een verpleeghuis. Ondanks deze ontwikkelingen
ontvangen mensen met matig tot ernstige dementie en hun naasten vaak niet
de juiste zorg op het moment dat ze die nodig hebben. Actifcare richt zich op
het beter begrijpen van de redenen voor deze mis-match tussen behoefte aan,
toegang tot en gebruik van formele zorg.

Wat is de impact van ondersteuning bij dementie?
Dementie is een grote uitdaging op het gebied van gezondheid, en sociale en economische
aspecten. Naar schatting zijn er 9.9 miljoen mensen met dementie1 in Europa. Dit is 28% van het
aantal mensen met dementie wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft van dementie
een publieke gezondheids-prioriteit gemaakt2. Een persoon met matige ernstige dementie (PmD)
zal toenemende zorg nodig hebben doordat het uitvoeren van alledaagse taken steeds minder
goed gaat. Twee derde van de PmD leven zelfstandig, alleen of met een familielid. Veel zorg en
ondersteuning wordt geleverd door onbetaalde familieleden (mantelzorgers); meer dan 70% van
de PmD in Europa krijgt mantelzorg3. Deze mantelzorgers kunnen veel stress, depressie, sociale
isolatie en lichamelijke gezondheidsproblemen ervaren4.

Hoe zal Actifcare de beste zorg identificeren?
1) Actifcare zal bestaande gezondheidszorgsystemen die toegang geven tot formele zorg in
acht EU landen (Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland,
Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal en Zweden)
in kaart brengen en vergelijken.

2) Actifcare zal de toegang tot en gebruik van
formele zorg door PmD en hun naasten in deze acht
EU landen in kaart brengen en onderzoeken hoe
zich dit verhoudt tot (niet) vervulde behoeftes en
kwaliteit van leven.
3) Kosten, consequenties en twee nieuwe specifieke
uitkomstmaten zullen geëvalueerd worden.
1)
4) De resultaten van dit onderzoek zullen ertoe
leiden dat Actifcare de beste toegang tot formele
zorg in termen van efficiëntie en kosteneffectiviteit
zal identificeren.
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