Wat doet DAZ?
DAZ (Dirkse Anders Zorgen) is een idealistisch project-, communicatie- en trainingsbureau rond vernieuwingen in
zorg-wonen-welzijn. In opdracht van zorginstellingen, patiëntenorganisaties, mantelzorgorganisaties,
zorggerelateerde bedrijven, woningbouwverenigingen en overheden, ondersteunt en leidt DAZ innovatieve
projecten. Ook verzorgt DAZ trainingen en workshops over vernieuwingen in de zorg, zowel op maat binnen
organisaties, als op basis van open inschrijving.
Inhoudelijk staan 3 thema’s centraal, soms gecombineerd, soms afzonderlijk:
- Dementie,
- Bewegen & activeren
- Samenwerken formele en informele zorg
DAZ-websites zijn o.a.: www.anderszorgen.nl, www.moderne-dementiezorg.nl, www.dementietraining.nl,
www.dementalent.nl

DAZ = praktisch, confronterend, betrokken, inspirerend en vernieuwend
DAZ geeft twee gratis digitale nieuwsbrieven uit:
1. De maandelijkse DAZ-nieuwsbrief over activiteiten en projecten waar DAZ bij betrokken is
2. De tweewekelijkse nieuwsbrief Moderne Dementiezorg met nieuwsberichten over dementiezorg
Activiteiten van DAZ zijn onder andere:
Vanuit DAZ zijn drie boeken over dementie geschreven. ‘Had ik het maar
geweten’ is een praktisch basisboek, opgebouwd rond 100 tips voor
familieleden en zorgverleners. ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’ is een
boek dat helemaal gaat over het lerend vermogen van mensen met
dementie. ‘Handig bij dementie’ gaat over het toenemende gevoels- en
emotieleven van mensen met dementie. Van de boeken zijn inmiddels
zo’n 50.000 exemplaren verkocht. www.hadikhetmaarweten.nl,
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl en www.handigbijdementie.nl.
Onder de titel ‘Ik heb dementie’ verschijnt begin 2016 een vierde boek, dit keer grotendeels geschreven door
mensen met dementie zelf, in de vorm van persoonlijke brieven. www.ikhebdementie.nl.
DAZ ondersteunt zorgorganisaties bij uiteenlopende projecten die zij uitvoeren. Vaak worden deze projecten in
samenwerking tussen betrokken organisatie en DAZ ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer:
 Samenwerking professional-vrijwilliger-familie. Vaak gaat het hierbij om activering van meer familie en vrijwilligers en de rol van professionals daarbij. Bij meerdere van deze projecten is een verveelvoudiging van het
aantal actieve familieleden gerealiseerd. DAZ helpt met projectopbouw, uitvoering, training en coaching.
 Nederland is een land waar verhoudingsgewijs veel mensen op gesloten afdelingen van verpleeghuizen
verblijven. DAZ ondersteunt organisaties met het verminderen van het aantal gesloten afdelingen en het
(gedeeltelijk) weer open maken van afdelingen. Ondersteuning hierbij: visieontwikkeling, training, coaching.
 Steeds meer mensen met dementie wonen thuis. Zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook gemeenten, zijn
nog zoekende naar nieuwe dienstverlenings- en ondersteuningsconcepten. DAZ adviseert hen hierbij.
 Bij meerdere zorggroepen adviseert en traint DAZ om bewoners meer te laten bewegen. Vaak gaat het hierbij
om concrete projecten, maar ook om de implementatie van de bouwstenen van de IGZ over bewegen.
 Op een zorglocatie met ‘zware bewoners’ die zowel met dementie als psychiatrie te maken hebben, heeft
DAZ geholpen om welzijn meer leidend te laten zijn. Rol van DAZ: adviseur, trainer, coach.
Ook voor landelijke kenniscentra en overheden voert DAZ regelmatig opdrachten uit. Voorbeelden hiervan zijn:
 In opdracht van Platform31 ontwikkelde DAZ een handreiking woningaanpassing bij dementie, zodat mensen
met dementie langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
 In samenwerking met Alzheimer-Nederland heeft DAZ bij veel gemeenten een quickscan dementiebeleid
uitgevoerd, waarin wordt geanalyseerd in welke mate zij zijn voorbereid op de enorme toename van het
aantal thuiswonenden met dementie. Concrete adviezen over onderwerpen als samenwerking,
mantelzorgondersteuning, bewegen, informatievoorziening, huisvesting, en inrichting van de gemeentelijke
organisatie, zijn opgenomen in deze rapporten. Op basis van de ervaringen in deze gemeenten heeft DAZ in
opdracht van Alzheimer Nederland ook een landelijke ‘handreiking dementie voor gemeenten’ geschreven.
Zie www.pakdehandschoenop.nl.

DAZ maakt films over vernieuwende projecten in de zorg. Dit doen wij in opdracht van
zorg- en welzijnsorganisaties, leveranciers van vernieuwende oplossingen,
woningbouwverenigingen, gemeenten en andere overheden. Ook is DAZ betrokken bij
Tv-programma’s over zorg, wonen, welzijn. Zie bijvoorbeeld: www.modernezorg.tv
DAZ voert de projectleiding van diverse landelijke projecten waarbij vernieuwende zorgoplossingen in de
praktijk worden uitgeprobeerd. DAZ bouwt hierbij bruggen tussen de ontwikkelaars van dergelijke vernieuwende
producten/diensten en zorgorganisaties die hiermee willen experimenteren. DAZ zorgt ook voor communicatie
over de ervaringen en resultaten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
De SilverFit had zich als interactief beweegtoestel al bewezen in fysiotherapieruimtes van
zorginstellingen. DAZ zag ook mogelijkheden voor inzet van dit toestel in huiskamers van
zorginstellingen en centra voor dagbehandeling, voor meer bewegen door mensen met dementie.
Tussen 2012 en 2014 is dit uitgeprobeerd op 16 locaties. Mensen met dementie bleken hier goed
mee te kunnen werken, maar ook werden uit het project diverse lessen getrokken voor betere
implementatie op de locaties. Ook technisch is het toestel tijdens het project doorontwikkeld.
Van beide hiernaast afgebeelde toestellen staan er inmiddels velen bij
woonzorgcentra. Voor bewoners, maar ook voor senioren en kinderen
uit de buurt. Rond beide toestellen zijn twee jaar lang durende
projecten geweest, die DAZ leidde. Dit leverde meer inzichten voor
gebruiksstimulering, productontwikkeling en samenwerkingsverbanden
op.
Samen met het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) en het LOC voert DAZ een project uit om 20
verpleeghuizen gedurende twee jaar te ondersteunen bij de cultuuromslag naar meer bewegingsgerichte zorg.
Een project met een actieve rol voor bewoners, familie, professionals en vrijwilligers.
Andere landelijke projecten waar DAZ actief bij betrokken is gaan ondermeer over de inzet van tabletcomputers in
de zorg, ook door mensen met dementie.
Een bijzonder project is DemenTalent. Hierbij worden mensen met dementie in hun kracht gezet,
doordat zij (weer) als vrijwilliger actief worden in de samenleving, op basis van hun talenten.
Uiteraard wel met goede begeleiding. Het is prachtig om te zien hoeveel dit voor de deelnemers
betekent. DAZ begeleidt als kwartiermaker de start van alle lokale DemenTalent-projecten en
vervult landelijk de rol van kenniscentrum DemenTalent. www.dementalent.nl
DAZ organiseert in samenwerking met StudieArena diverse congressen per jaar over actuele onderwerpen.
Onze congressen onderscheiden zich door de brede keuze uit deelsessies, voor de deelnemers, vele
uitwisselende werkvormen (workshops, inspiratiesessies, debatten enz.) en onze samenwerking met
toonaangevende organisaties en personen. De organisatie van de congressen is ook een inhoudelijke
inspiratiebron voor onze andere activiteiten. Steeds vaker ontwikkelen wij congresprogramma’s samen met
zorggroepen.
www.moderne-dementiezorg.nl is één van de grootste en informatiefste
dementiewebsites van Nederland en wordt door DAZ beheerd. De site bevat zo’n 400
korte films, een zoekmachine naar dementiehulpmiddelen, informatie over lopende
vernieuwingsprojecten in de dementiezorg en een informatiebank met meer dan 150 onderzoeken naar thema’s
rond de dementiezorg. Ook is er een gratis tweewekelijkse nieuwsbrief Moderne Dementiezorg.
DAZ is ook een trainingsbureau. Steeds vaker verzorgt DAZ in-company trainingen voor zorgorganisaties. Soms
gaat het hierbij om door ons ontwikkelde trainingen, waarvan wij er inmiddels 15 verschillende aanbieden, maar
vaker gaat het over trainingen die wij op maat ontwikkelen in overleg met betrokken organisaties. We hebben een
onderscheidend breed pakket van bouwstenen waaruit deze trainingen kunnen worden opgebouwd. We hebben
goede ervaringen met gemengde trainingsgroepen van uiteenlopende soorten professionals, of met een
gemengde samenstelling van professionals, vrijwilligers en familie. Regelmatig zijn trainingen gekoppeld aan
projecten. Daarnaast verzorgt DAZ ook regionale trainingen met open inschrijving. De meest gegeven trainingen
gaan over netwerken met familie door zorgverleners en over het lerend vermogen van mensen met dementie.
In april 2014 is het belevingscollectief opgericht. DAZ is één van de initiatiefnemers. Het belevingscollectief is
een samenwerkingsverband van vijf organisaties met als doel om de inactiviteit in en rond zorginstellingen tegen
te gaan door onder andere slimme inrichting van binnen- en buitenruimten en het begeleiden van benodigde
cultuurveranderingsprocessen. Het belevingscollectief begeleidt ondermeer de realisatie van beweeg- en
belevingstuinen vanuit een leveranciersonafhankelijke positie. www.belevingscollectief.nl
DAZ heeft samenwerken hoog in het vaandel staan. Wij zijn een echte netwerkorganisatie. Wij werken onder
andere structureel samen met Trimbos Instituut, NISB, De Keerzijde, Dementia-app, Tangram Media,
StudieArena, PasAan. Ook met veel eenmansbedrijfjes werken wij veel samen. Tot ons samenwerkingsnetwerk
behoren ook topdeskundigen, zoals Olga Commandeur, Erik Scherder en vele hoogleraren.
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