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Zorgpaden dementie 

Sinds 2016 werken we in Midden-Brabant 

met ‘Zorgpad 1 en 2 dementie’. Deze 

zorgpaden vormen een globale omschrijving 

(dit is een link ernaar) en afspraken van de 

stappen die mensen met dementie en 

zorgverleners het beste kunnen zetten om 

de juiste te mogelijkheden van begeleiding 

op het juiste moment te bieden resp. te 

ontvangen. 

In de 1e helft van 2021 hebben we met 

huisartsen, praktijkondersteuners, 

wijkverpleegkundigen met begeleiding bij 

dementie in hun pakket (zorgpad 1) en 

casemanagers dementie (zorgpad 2) de 

zorgpaden geëvalueerd. Er is uitgekomen 

dat werken met zorgpaden tot een betere 

samenwerking is gaan leiden tussen 

eerdergenoemde zorgverleners. Er zijn ook 

onvolkomenheden benoemd. Men vindt het 

o.a. niet altijd duidelijk wanner iemand voor 

begeleiding op zorgpad 1 of 2 in aanmerking 

komt. Daar is meer voorlichting over nodig. 

Casemanagers ‘naar voren’ 

Alzheimer NL draagt al jaren uit dat mensen 

met dementie thuis het beste af zijn als ze 

begeleid worden door een casemanager 

(zorgpad 2) die daarvoor is opgeleid. In alle 

dementienetwerken in NL is men nu aan het 

bekijken hoe casemanagers een grotere rol 

kunnen gaan spelen in de toekomst. Ook wij 

in Midden-Brabant pakken die handschoen 

op. In het vernieuwde zorgpad dementie 

(daar zijn we nu mee bezig) gaan we 

vermelden dat de huisarts elke patiënt met 

dementie – rechtstreeks - bij de 

casemanager aanmeldt die aan de praktijk is 

gekoppeld. De casemanager overlegt dan 

met de poh-er en/of wijkverpleegkundige 

waarmee gestart moet worden om tot een 

goede begeleiding op zorgpad 1 of 2 te 

komen. Daarom is het zo belangrijk dat er 

korte lijnen zijn tussen de medewerkers van 

de huisartsenpraktijk en de casemanager. 

We bereiden een voorlichtingscampagne 

voor om de vernieuwde zorgpaden vanaf 

halverwege dit jaar goed onder de aandacht 

van de zorgverleners te brengen. Dat is nl. 

meer dan alleen versie 2.0 op de site van 

ZMBR zetten (hoewel dat ook gaat 

gebeuren). 

Agenda 

10-03, 11 – 12:30 uur: ROD, regionaal 

overleg dementie. Kennisdeling en 

afstemming tussen zorg en sociaal domein 

c.q. de 9 gemeenten die onze regio vormen. 

Informatie: j.lam@zmbr.nl  

17-03, 11:30 – 13:00 uur: Regioteam jonge 

mensen met dementie (Mijzo, Thebe, 

Wever, Zmbr), o.a. over vroegsignalering. 

Mail voor informatie naar 

a.v.sluijs@dewever.nl  

24-03, 12:15 – 13:00 uur: gratis webinar 

over samenwerking tussen sociaal domein 

en zorgdomein bij dementie thuis, nl. de 

DGV-en, dementievriendelijke gemeen-

schappen. Opgave: ga naar de site van 

ZMBR. 
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Deze Nieuwsbrief  

verschijnt om de paar weken. Bestemd voor 

professionals en belangstellenden, betrokken bij 

het Dementienetwerk Midden-Brabant. Reacties 

zijn welkom op j.lam@zmbr.nl.  Als u deze 

nieuwsbrief niet meer, of juist rechtstreeks wilt 

ontvangen, mailt u dit dan naar j.lam@zmbr.nl . 

Ga voor vorige nieuwsbrieven naar de site van 

ZMBR. [Houd Ctrl ingedrukt en klik op 

onderstreepte woorden om naar sites te gaan.] 
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