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Indeling presentatie

• Niet  pluis fase

• Diagnose 

• Leven met dementie

• Laatste levensfase / nazorg

Wat kunnen we met en van 
elkaar leren en ontwikkelen?!



Niet pluis fase
• Blijvende aandacht voor (vroeg)signalering en herkennen signalen                   

(meerjarenbeleidsplan ketenzorg dementie 2018-2021)

• Er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze 
begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt 
geboden, cultuursensitief, in diverse communicatievormen, gericht 
op vier groepen (zorgstandaard dementie 2020)

• Alle burgers, winkeliers, politiemensen, medewerkers van de 
gemeentelijke organisatie beschikken over basiskennis van 
ziektebeeld en omgang/benadering van mensen met dementie 
(meerjaren beleidsplan ketenzorg dementie 2018-2021)

• De signalering van dementie is bij personen op jonge leeftijd, 
personen met een verstandelijke beperking en migranten gericht 
op specifieke kenmerken

(zorgstandaard dementie 2020)



Niet pluis fase 
richting 2025

• Dementievriendelijke gemeenten nog 
verder ontwikkelen/vorm geven

• Ontwikkelen en borgen van zorg voor 
jonge mensen met dementie, migranten 
en mensen met een verstandelijke 
beperking

• Casemanager koppelen aan 
huisartsenpraktijk om in niet pluis fase 
alertheid te vergroten

• Projecten als spreekuurtijd verlenging in 
overleg met zorgverzekeraars inrichten 
(huisarts)

• Client centraal, dus ook cultuursensitief



Diagnosetraject

• Belasting voor mensen met dementie en 
mantelzorgers verminderen door vergroten 
mogelijkheden van diagnostiek door huisarts 
of in thuissituatie en inzetten casemanager 
dementie.  (meerjarenbeleidsplan ketenzorg 
dementie 2018-2021)

• Het diagnostisch onderzoek bij een vermoeden 
van dementie omvat zowel ziekte- als 
zorgdiagnostiek en wordt integraal uitgevoerd, 
gericht op het lichamelijke, psychische, 
functionele en sociale domein      
(zorgstandaard dementie 2020)                       



Diagnosetraject richting 
2025

• Zoveel mogelijk in de huisartsenpraktijk (NHG 
standaard), voorkómen onnodige verwijzing naar 
ziekenhuis

• Specialist Ouderengeneeskunde als vaste 
consulent aan huisartsenpraktijk toevoegen/ 
geriater internist ouderengeneeskunde volgens 
afspraak

• Taakherschikking: juiste expertise op de juiste 
plaats op juiste moment

• Simultaan ziekte- èn zorgdiagnostiek

• Bundelen van krachten!



Leven met dementie

• Effectieve samenwerking tussen 
casemanager en 
huisarts/praktijkondersteuner en thuiszorg, 
zodat cliënt goed gevolgd wordt en meer 
mensen in begeleiding kunnen worden 
genomen                             
(meerjarenbeleidsplan 2018-2021)

• Ondersteuning van de mantelzorgers moet 
hoge prioriteit krijgen.  
(meerjarenbeleidsplan 2018-2021)

• Palliatieve zorg bij dementie wordt ingezet 
vanaf de diagnose, waarbij de focus in het 
begin ligt op levensverlenging en naarmate 
de dementie vordert verschuift naar 
functiebehoud en het bieden van optimaal 
comfort. 

( zorgstandaard dementie 2020)



Leven met dementie 
richting 2025

• Persoonsgerichte zorg, systeembenadering, 
coaching  netwerk

• Advance Care Planning (proactieve zorgplanning)

• Gecoördineerde netwerkzorg ( casemanagement in 
teamverband)

• Taakherschikking en financiële facilitering (passende 
zorg)

• Signalering kantelpunt; interventiemogelijkheden, 
bekostiging



Laatste levensfase/ nazorg

• Huisartsen, casemanagers en verpleegkundigen 
beschikken over voldoende kennis over vraagstukken 
rond het levenseinde zodat zij bij vragen van cliënten de 
juiste informatie of adviezen kunnen geven. 
(meerjarenbeleidsplan 2018-2021)

• Beperken van wachttijden voor opname (omdat dat te 
vaak leidt tot crisissituaties) door tijdig bespreekbaar 
maken van opname met de cliënt en door analyse van de 
capaciteit. (meerjaren beleidsplan 2018-2021)

• Er is (na) zorg voor mantelzorgers ten behoeve van een 
adequate verlies en rouwverwerking ( zorgstandaard 
dementie 2020)



Laatste 
levensfase/ 
nazorg

• Tijdig in gesprek gaan over wensen 
en traject

• Verbinding zoeken met andere 
ketens uit netwerk ( bundelen van 
krachten)

• Opnametraject zoveel mogelijk 
naar thuissituatie verplaatsen 

• Borgen van verlengde arm 
constructie in kader van nazorg



De reis van patiënt en professional: leven en werken met dementie in 
regionaal verband > dementie netwerk richting 2025

• Bestuurders en zorgverzekeraars/kantoor aan zet: Personeelstekorten in de 
zorg } taakherschikking? Inspirerende banen creëren door samenwerking
Gezamenlijke deskundigheidsbevordering, capaciteitsbenutting en efficiënte 
taakverdeling 

• Professionals aan zet om elkaar over de muren te vinden op visie en 
samenwerking: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, casemanager/ POH, 
wijkverpleegkundige

• Expertise casemanagers versterken 

• Samenwerking en zichtbaarheid binnen wijk en sociaal domein vergroten met 
medewerking professionals als artsen en thuiszorg

• Samenwerking met andere ketens optimaliseren

• Digitale zorg gezamenlijk ontwikkelen en laten faciliteren: EPD/PGO, smart 
home, telehealth , CBoards

• Verbeteren en borgen financiering: sector overstijgende 
bekostiging/populatiegericht



Stellingen voor subgroep

Preventie is in het kader 
van dementiezorg geen 

thema

Casemanagement dementie 
behoeft geen eenduidig 
vorm, elke persoon met 

dementie is immers anders

Gezien de werkdruk en 
personeelstekorten gaan 
we geen nieuwe plannen 

maken

Domeinoverstijgende 
samenwerking op regionaal 

niveau is cruciaal voor de 
reis van patiënt en 

professionals, maar een 
gezamenlijke visie op de 

toekomst hebben we niet, 
laat staan een 

samenhangend programma


