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NOTITIE : CASEMANAGEMENT DEMENTIE MIDDEN-BRABANT: 
EEN TERUGBLIK EN EEN VOORUITBLIK 

   
Aan : Casemanagers dementie, hun leidinggevenden, Werkgroep Ketenzorg Dementie 
Van : Jan Lam, ketenregisseur ketenzorg dementie Midden-Brabant 
Datum : 31 oktober 2016 
Behandelen : November 2016 – januari 2017 
Bijlage(n) : 1 
Kopie : Bestuurders van instellingen die casemanagers leveren, leden stuurgroep 

Geriatrisch Netwerk, directie ZMBR. 
 

 

1. INLEIDING 

Doel notitie 

1. Lezers weten waar het casemanagement staat en waar het heen gaat. 

2. Casemanagers en werkgroep ketenzorg dementie leveren ideeën voor de verdere 

ontwikkeling van (specialistisch) casemanagement. 

3. Casemanagement draagt (steeds) beter bij aan samenhang in de dementiezorg. 

Route notitie 

Bespreken en aanvullen in overleggen van de ketenregisseur met de casemanagers en de Werkgroep 

Ketenzorg Dementie in oktober 2016 tot en met januari 2017. 

Feiten en cijfers 

Organisaties die casemanagers 
dementie leveren 

: 7: ElisabethTweestedenziekenhuis, GGZ Breburg, 
huisartsenpraktijk Van Veenendaal (t/m dec.’16), Schakelring, 
Thebe, Volckaert, de Wever. 

Aantal casemanagers : 30 (2 á 3 gaan stoppen). 

Combinaties met andere 
functies 

: 4 (4 x wijkverpl.k., 8x dementieconsulent, 15x zorgadviseur / 
woonzorgconsulent, 3 overig) 

Productieplafond 2016, door 
CZ en VGZ met de Wever 
overeengekomen 

: Ruim € 500.000 
Tarief = € 72,- /uur 
7.000 declarabele uren casemanagement 

Werkgebied en inwoners : De negen gemeenten Hart van Brabant: Dongen, Gilze en 
Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 
Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk. 440.000 inwoners 

Mensen met dementie thuis : 4.400 (cijfer PGraad 2015) 

Cliënten in casemanagement 
jan-sep 2016 

: 639; 14,5 % van mensen met dementie thuis. 

 

2. UITGANGSPUNTEN 

Tussen betrokken partijen is over de volgende uitgangspunten voor organisatie en invulling van 

specialistisch casemanagement dementie brede overeenstemming ontstaan. We hanteren ze voor de 

verdere ontwikkeling van het casemanagement. 
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1. Uitgaan van de Zorgstandaard Dementie (Vilans/VWS, juni 2013). 

2. Definitie casemanagement: “Het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, 

zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal 

samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, 

gedurende het gehele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot aan opname (in een 

woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden.” 

3. Vragen van mensen met dementie zijn vertrekpunt voor casemanagement. 

4. Casemanagement is aanvullend op wat mensen zelf kunnen. 

5. Casemanagement werkt vanuit een multidisciplinaire setting. 

6. Casemanagement werkt met een individueel zorgplan. 

7. Casemanagers hebben met goed gevolg een post-HBO-opleiding casemanagement 

(dementie) gevolgd. 

8. Organisatie en inrichting van het casemanagement bestaat uit een mix van regionale en 

lokale elementen. Regionaal: financiering, ketenregie, aansturing casemanagers, 

beleidsontwikkeling, inbedding casemanagement in de regionale samenwerkingsstructuur. 

Lokaal, op het niveau van een gemeente: de uitvoering en samenwerking met professionals 

in dementiezorg, huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, dementie- of 

mantelzorgconsulent. 

9. Casemanagement heeft een onafhankelijke positie t.o.v. de zorgaanbieders. 

10. Taken casemanagement1: aanspreekpunt zijn voor mensen met dementie en mantelzorger, 

begeleiden cliënten met vragen rond niet pluis-gevoel, stimuleren tot diagnostiek, 

zorgdiagnostiek, psycho-educatie, bemiddelen naar en coördineren van allerlei vormen van 

zorg en (praktische) hulp, emotionele ondersteuning, actieve betrokkenheid bij complexe 

situaties (zorgweigering, gevaar, overbelasting mantelzorger), begeleiden bij overgangen 

naar andere vormen van zorg, thuis bezoeken. 

11. We gaan uit van het ‘kluwenmodel’. Het is en blijft ingewikkeld, het is zoals het is. 

12. Casemanagement kent twee niveau’s (of zorgpaden). Basisniveau: ondersteuning door 

huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige. Specialistisch niveau2: de casemanager 

dementie. 

13. Om vanuit deze uitgangspunten te kunnen werken is een ketenregisseur nodig. 

 

3. WAT IS ER BEREIKT? 

Hierna volgt een opsomming van zaken die geregeld zijn en waar we het – bij sommige punten: bijna 

– eens over zijn. 

1. Cijfers over casemanager dementie, cliënten in zorgpad 2 

Uitgangspunt: de specialistisch casemanager vervult de functie altijd in combinatie met een 

andere functie, gericht op het begeleiden van kwetsbare ouderen. 

Caseload op basis van een arbeidsovereenkomst van 36 uren per week : 60 cliënten 

Gewenste minimale resp. maximale caseload (vanwege efficiency) : 15 resp. 40 

Gewenste minimale resp. maximale arbeidsduur (uren per week) : 9 resp. 24 

                                                           
1 Dit is een samenvatting uit de Zorgstandaard Dementie 
2 Waar deze notitie vooral over gaat 
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Te declareren uren per week bij een arbeidsduur van 9 u/week om kosten3 te 
kunnen dekken 

: 6 uren 

Aantal cliënten per declarabel uur : 2,5 

Omrekeningsfactor van declarabel uur naar uren op de arbeidsovereenkomst 
(resp. omgekeerd). 

: 1,57 (resp. 
0,64) 

2. Positionering in de keten: de casemanager is gekoppeld aan een huisartsenpraktijk. De 

huisarts beslist, eventueel in samenspraak met de geraadpleegde specialist, of een patiënt in 

aanmerking komt voor begeleiding van de casemanager. De casemanager neemt deel aan 

MDO of overleg over de zorg voor kwetsbare ouderen (onderdeel mensen-met-dementie). In 

zorgpad 2 is omschreven wanneer de huisarts de casemanager inschakelt. 

3. De casemanager betrekt de mantelzorger en/of het netwerk van de cliënt bij de begeleiding. 

4. Zorgverzekeraars spreken met de Wever het aantal te leveren uren (zorggplafond) en het 

uurtarief af voor uren casemanagement. De Wever sluit een overeenkomst met de 

organisaties voor het leveren van casemanagers aan het regionale team. Casemanagers 

melden cliënten aan en declareren geleverde uren casemanagement bij de Wever >> Wever 

declareert bij de zorgverzekeraars >> zorgverzekeraars maken vergoeding over naar de 

Wever >> Wever maakt vergoeding over naar de organisaties die de casemanagers ter 

beschikking stellen aan de ketenregisseur. 

5. De zorgpaden 1 en 2 (31 maart 2016) zijn overeengekomen, de casemanagers hebben 

daaraan meegewerkt, en bieden onder meer een richtlijn wanneer de (specialistisch) 

casemanager wordt ingezet. 

6. Alle casemanagers beschikken over het diploma van de opleiding casemanagement, of gaan 

dat binnenkort doen.  

7. Casemanagers hebben grondige kennis van de sociale kaart en relevante wet- en 

regelgeving. 

8. Er is een ketenregisseur – nodig - die de casemanagers in afstemming met hun 

leidinggevenden functioneel aanstuurt, met de Wever het systeem van declareren en 

vergoeden heeft opgezet en met en buiten de keten communiceert. 

9. Er is met Alzheimer MB, de gemeenten en VGZ een overzicht opgesteld van welke 

ondersteuning (betaald uit de Wmo of de Zvw) de volgende professionals bieden aan 

mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers: dementieconsulenten, 

mantelzorgondersteuners, wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, 

casemanagers dementie. 

10. Communicatie: casemanagers en ketenregisseur komen jaarlijks enkele keren als gehele 

groep en enkele keren als casemanagers werkzaam in één gemeente bij elkaar; er verschijnt 

gemiddeld één keer per maand een Nieuwsbrief voor de casemanagers. 

11. Het werkgebied is duidelijk vastgesteld, nl. de negen gemeenten van Midden-Brabant, en 

eind 2016 wordt casemanagement zorgpad 2 in elke gemeente geboden. 

 

4. WERK IN UITVOERING4 

 
1. Per gemeente wordt bepaald welke casemanager het aanspreekpunt wordt voor welke 

huisartsenpraktijk. 

                                                           
3 Op basis van begroting, productieplafond en plafond 2016 
4 2e helft 2016 
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2. De huisartsen worden, bij voorkeur via hun zorggroep, geïnformeerd over de komst van de 

casemanagers. 

3. De casemanagers maken kennis met de huisartsen, bespreken doel, inhoud en werking van 

zorgpad 1 en 2 en wat ze de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige hebben 

te bieden: 

a. Sparringpartner zijn voor de begeleiding van mensen met dementie = zorgpad 1. 

b. Voor 3 – 5 patiënten de begeleiding (regie) verzorgen = zorgpad 2. 

4. Regelen van de bekostiging van casemanagement als de cliënt over een Wlz-indicatie gaat 

beschikken én thuis via MPT of VPT zorg en begeleiding gaat ontvangen. 

5. Deelname aan de landelijke invoering van meting klantbeleving, uitkomst indicatoren 

dementiezorg: casemanagers stellen cliënten en mantelzorgers een aantal vragen en voeren 

de antwoorden in op www.programmakwaliteitvanzorg.nl, zoals door de zorgverzekeraars 

verzocht en door Vilans voor alle regionale dementieketens uitgevoerd. 

 

5. WAT GAAN WE IN 2017 OPPAKKEN? 
1. Overleg casemanagers per gemeente en afstemming met andere partijen in elke gemeente. 

2. Afspraken maken over bereikbaarheid casemanagers, toewijzing cliënten aan casemanagers 

en waar nodig beheer wachtlijsten. 

3. Afspraken maken over methodisch werken door casemanagers (coördinatie, plan van 

aanpak, dossiervorming, monitoring, nazorg, evaluatie, inzet digitale middelen), een 

uniforme werkwijze en – al werkende weg - het scherp krijgen van de criteria voor de 

overgang van zorgpad 1 naar zorgpad 2 of omgekeerd. 

4. Delen van ervaringen met elkaar en verantwoording afleggen door o.a. het organiseren van 

intervisie, casuïstiekbesprekingen, themabesprekingen over bijvoorbeeld betrekken netwerk 

cliënt. 

5. Gestructureerde aanpak deskundigheidsbevordering (w.o. onderzoek naar werken met 

accreditatiepunten). 

6. Taak- en functiebeschrijving casemanagers. 

7. Inzet van de casemanagers die als aandachtsgebied hebben: jonge mensen met dementie 

(1), mensen met dementie, gedrags- en psychiatrische problemen (2), problemen i.v.m. 

comorbiditeit of zeldzame vormen van dementie (3), dementie onder allochtone inwoners 

(4), c.q. casemanagers in dienst bij resp. de Wever (1), GGZ Breburg (2), ETZ (3) en 

Schakelring (4). 

 

BRONNEN

 Overzicht5 van plus- en minpunten genoemd door 

casemanagers (nov.’14) 

 Werkplan 2015 

 Beleidsadvies Monique Dirks 

 Zorgstandaard Dementie 

 Opvattingen CZ, VGZ, ketenpartners, 

ketenregisseur, VWS, gemeenten HvB 

 Frieslabs model voor casemanagement 

 Voorwaarden deelname aan het team van 

casemanagers 

 Brief M. Van Rijn aan Tweede Kamer  (9-6-’16

 

                                                           
5 Zie bijlage 


