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Ketenzorg Dementie Midden-Brabant 

Zorgpaden dementie (2.0) 

Sinds 2016 werken we met Zorgpaden dementie1. In 2021 hebben we ze met zorgprofessionals 

geëvalueerd. Tevens is in 2020 de nieuwe landelijke Zorgstandaard dementie2 van kracht geworden. 

Dit heeft ertoe geleid dat we de zorgpaden hebben ge-update. Deze zijn nu nog in concept. We gaan 

dit bespreken in de diverse overleggen van de ketenzorg. Eind 2022 stellen we ze definitief vast. 

Ondertussen kunnen en mogen de professionals die er al aan toe zijn, ermee aan de slag. Zodoende 

geven we invulling aan een goede aanloopfase.  

 

1. Opdrachtgevers en initiatiefnemers 

VGZ, CZ, de zorgaanbieders en -professionals, cliënten vertegenwoordigd door Alzheimer NL. 

afd. Midden-Brabant. 

 

2. In samenspraak ontwikkeld 

De zorgpaden zijn ontwikkeld door casemanagers dementie, teamcoördinator 

casemanagement, dementieconsulenten, Alzheimer NL afd. Midden-Brabant, specialist 

ouderengeneeskunde, leden werkgroep ketenzorg dementie van instellingen voor VV&T, 

ketenregisseur Ketenzorg Dementie Midden-Brabant, geriater, huisarts c.q. kaderarts 

ouderengeneeskunde, GGZ en Primacura (huisartsenzorg Midden-Brabant). 

 

3. Zorgstandaard dementie 

De zorgpaden vertalen zaken uit de (landelijke) Zorgstandaard Dementie – elke persoon met 

dementie een diagnose, spilfunctie voor de huisarts enz. – naar de praktijk van onze regio. 

 

4. Twee varianten van casemanagement 

Zorgpad 1: basisondersteuning door wijkverpleegkundige of huisarts/poh-er.  

Zorgpad 2: specialistisch casemanagement door casemanagers dementie. 

 

5. Zorgpad 2016 (1.0)  zorgpad 2022 (2.0) 

Wat is hetzelfde gebleven? A)Bij een niet-pluisgevoel proberen professionals en iedereen die 

met iemand in contact komt en een vermoeden heeft dat er wat aan de hand is, de persoon  

die het betreft bij diens huisarts te krijgen. B)Spilfunctie van de huisarts. C)Casemanagement 

als basis- of als specialistische ondersteuning. 

Wat is er veranderd? A)De huisarts of diens poh-er geven bij elke patiënt met een 

vermoeden van dementie een signaal door aan de casemanager. B)Casemanager bezoekt 

elke patiënt met (vermoeden van) dementie. C)Grenzen tussen zorgpad 1 en 2 zijn 

vloeibaarder geworden: huisarts, poh-er, wijkverpleegkundige en casemanager overleggen 

samen of het zorgpad 1 of 2 wordt. Reden van deze veranderingen: de deskundigheid van de 

casemanager wordt eerder, vanaf het begin, ingezet als de onzekerheid en de behoefte aan 

informatie groot is. ‘De casemanager naar voren.’ 

 
1 https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/zorgpaden-dementie-Midden-Brabant.pdf 
 
2 https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Zorgstandaard-Dementie-april-2020.pdf 
 

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/zorgpaden-dementie-Midden-Brabant.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Zorgstandaard-Dementie-april-2020.pdf
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Karakterisering van de twee zorgpaden 

Zorgpad 1 Zorgpad 2 
Kenmerken cliënt en/of diens systeem Kenmerken cliënt en/of diens systeem 

• Enkelvoudige dementie, 
laagcomplex 

• Stabiele situatie, d.w.z.: 

• Cliëntsysteem heeft voldoende 
draagkracht: 

• Sociaal netwerk voldoende 
aanwezig, geen overbelaste 
mantelzorger(s), familie 
communiceert onderling en stemt 
met zorgverlener(s) de inzet 
adequaat af 

• Betrokkenen weten op een 
natuurlijke manier met de 
dementie om te gaan 

• Er is bereidheid zorg te accepteren  

• Er is een beperkt aantal 
zorgverleners betrokken 

• dementie: hoog complex  

• Kwetsbaar evenwicht 

• Cliënt is alleenstaand 

• Cliënt met persoonlijkheidsproblematiek, vertoont 
gedragsproblemen 

• mijden van zorg, afweren van hulp 

• comorbiditeit 

• Systeemproblematiek. Kwaliteit sociaal netwerk: 
weinig tot geen contacten, of contacten ver weg, 
geringe draaglast mantelzorger / cliëntsysteem / 
sociaal netwerk; moeizame samenwerking binnen 
sociaal netwerk en tussen familie en zorgverleners 

• Veel betrokken zorgverleners / instanties, evt. 
moeizame samenwerking  

Aard begeleiding Aard begeleiding 

• Op weg helpen van de cliënt en 
mantelzorger(s) 

• (lokale) welzijnsvoorzieningen 
inschakelen 

• 1e uitleg geven van dementie 

• Omgang met mantelzorger(s) die 
voldoende draagkracht heeft 
(hebben) 

• Mantelzorger helpen om inzet zorg 
te accepteren 

• Intensieve(re) coördinatie van verschillende vormen 
van zorg en begeleiding 

• Intensievere aandacht voor het verkrijgen van 
indicatie(s) 

• Actieve rol naar alle betrokkenen, directief(ver) 
optreden, het voortouw nemen bij en intensieve 
begeleiding van het sociaal netwerk,  de 
ontwikkeling en borging ervan als de dementie 
voortschrijdt (psycho-educatie) 

• Onderhandelen 

• Intensiever contact met huisarts/POH of 
wijkverpleging 

Regie en samenwerking Regie 

• bij huisarts, POH of 
wijkverpleegkundige (na 1e gesprek 
van casemanager met cliënt) 

• huisarts/POH of 
wijkverpleegkundige kan als 
centrale zorgverlener de 
casemanager raadplegen;  

• mogelijkheid om casemanager bij 
MDO KO (deels) te laten aansluiten 

• coördinatie van de zorg 

• huisarts/POH of wijkverpleging verzoeken, evt. in 
samenspraak met specialist 2e lijn – meestal de  
geriater - casemanager de regie te voeren 

• Samenwerking casemanager met huisarts/POH 
en/of wijkverpleegkundige blijft 

• Gestructureerde rapportage van cm-er → 
huisarts/PHO of wijkverpleegkundige 

• Neemt deel aan MDO K(wetsbare) O(udere) voor 
het onderdeel patiënten met dementie 

• Inschakelen en coördineren van de inzet van 
specialistische voorzieningen, of overdracht daar 
naartoe. 
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