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Casemanagers per CMD-variant (in personen en fte)

Varianten van casemanagement en ondersteuning
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1.

De casemanagementprofessional werkt vanuit een onafhankelijke
casemanagement-organisatie. Op deze manier biedt de casemanager onafhankelijk
van een zorg-aanbieder diensten aan. Het case-management wordt uitgevoerd
volgens de zorgstandaard dementie.

2.

De casemanagementprofessional werkt vanuit een zorgaanbieder. De casemanager
werkt bij een zorgaanbieder en de keten of regio heeft de organisatie zo ingericht dat
de casemanagers aantoonbaar één team zijn en onafhankelijk werken. Het
casemanagement wordt uitgevoerd volgens de zorgstandaard dementie.

3.

Overige vormen van ondersteuning (in de rol van coördinator en contactpersoon)
voor mensen met dementie en hun naasten door wijkverpleegkundigen die niet
exclusief werken met mensen met dementie en hun naasten.

4.

Overige vormen van ondersteuning (in de rol van coördinator en contactpersoon)
voor mensen met dementie en hun naasten binnen een bredere functie zoals POH,
ouderenadviseur en/of maatschappelijk werker.
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De aantallen die in kaart zijn gebracht,
geven de stand weer van de peildata:
• 1 september 2018
• 1 oktober 2020

Gebruik casemanagement dementie

607

mensen maakten in 2018
gebruik van casemanagement
dementie

v

665

mensen maakten in 2020
gebruik van casemanagement
dementie

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Aantal casemanagers - 2018

Aantal casemanagers - 2020

Aantal fte - 2018

Aantal fte - 2020

Varianten gebruik casemanagement dementie (cliënten)
Deze factsheet is samengesteld op basis van de respons die wij uit
deze regio ontvingen van zorgaanbieders en/of het netwerk.
Van deze regio hebben we gegevens ontvangen van zorgaanbieders die Casemanagement Dementie (CMD) bieden.
Deze gegevens zijn niet geëxtrapoleerd.
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Van deze regio hebben we over 2018 van nagenoeg alle
zorgaanbieders gegevens ontvangen en over 2020 ontvingen we
de gegevens ook van nagenoeg alle zorgaanbieders.
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Variant 2
Aantal clienten 2018

Alzheimer Nederland1

Variant 4

Aantal clienten 2020

Vektis2

14%

12%
20182

20181

17%

Variant 3
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Thuiswonende mensen met dementie
in 2020 (Mensen met en zonder de diagnose dementie)

toelichting op de CMD-varianten en de landelijke cijfers zijn
beschreven in de landelijke rapportages:
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12%

De indeling van de dementie-netwerken, definities,

• Gebruik, wachttijden en wachtlijsten casemanagement
dementie 2018

20202

Alzheimer Nederland1

• Gebruik casemanagement dementie 2020

Vektis2

Percentage van het totaal aantal thuiswonende mensen
met dementie dat gebruikmaakt van casemanagement
dementie.
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1

Gebaseerd op de gecombineerde cijfers van Alzheimer Nederland en het CIZ

2

Gebaseerd op de cijfers van Vektis

