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Casemanagement dementie

Programma:

- Wie zijn wij?

- Wat doen we

- Samenwerking huisartsen, POH, 

wijkverpleegkundigen

- Samenwerking en communicatie, hoe en 

wanneer?



Casemanagement dementie

Wie zijn wij?

- Werkzaam in regio Eemland

- Ouderen en jonge mensen met dementie

- Vanuit team gespecialiseerde verpleegkundigen 

Beweging 3.0

- Samenwerking in netwerken 

- Werkzaam vanuit ZVW tot WLZ



Casemanagement dementie

Wat doen wij?

- Aanvraag bij niet-pluisgevoel, MCI, diagnose 

dementie verwijzing vanuit Meander MC

- Belangrijk om in vroeg stadium betrokken te zijn 

ivm relatie opbouwen/vertrouwen

- Start met informatie leefregels, omgaan met, 

regelen financiën

- Voorkomen overbelasting mantelzorg 



Casemanagement dementie

Wat doen wij (vervolg)?

- Structuur aanbrengen: weekagenda, klok met datum, 

enz.

- Netwerk in kaart brengen, formeel/informeel

- Dagbesteding/dagbehandeling

- Informatie en ondersteuning rondom wet en regelgeving 

WMO, ZVW en WLZ

- Informatie en soms gesprek over advance care planning

- Praktische informatie: hoe vaak komen we, hoeveel 

cliënten 



Casemanagement dementie

Wat doen wij? (vervolg)

- Overgang ZVW/WMO naar WLZ:

wanneer 24 uurs zorg noodzakelijk is

wanneer iemand niet meer zelfstandig kan              

functioneren/ actief hulp inroepen

overbelasting mantelzorg

- Uitleg financiële gevolgen WLZ indicatie

- Uitleg BOPZ



Casemanagement dementie

Omgaan met crisissituatie:

Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

Arts medisch eindverantwoordelijk



Casemanagement dementie

Jonge mensen met dementie (diagnose voor 65 

jaar):

- Diagnose wordt meestal in laat stadium gesteld

- Meer verschillende vormen van dementie en 

uitingsvormen, complexere problematiek

- Financiële gevolgen, afscheid werk, uitkering, 

rolverandering in relatie

- Nog actief in leven: veel aandacht voor zinvol bezig zijn, 

actief bezig zijn

- Aandacht voor kinderen, ouders en andere betrokkenen



Casemanagement dementie

Samenwerking en communicatie:

- Communicatie: weten elkaar te vinden

- Zo nodig MDO

- Zo nodig in overleg inzet SO, ergo, fysio, logo

- Hoe kunnen we elkaar nog beter vinden? Wat is 

wenselijk?



Casemanagement dementie

Te bereiken op werkdagen:

Vïa mail: casemanagersdementie@beweging3.nl

Telefoon: 085 0707160

mailto:casemanagersdementie@beweging3.nl

