
 

Samenwerking huisarts - casemanager dementie 

Informatie voor huisartsen, aangesloten bij Zorroo en werkzaam in Sprang-Capelle, Waalwijk, 

Dongen en Rijen 

Datum: 8 maart 2017 

Casemanager dementie 

In de regio Midden-Brabant1 is een groep van rond de 25 casemanagers dementie actief. Deze 

professionals zijn zorgadviseurs, (wijk-)verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, gespeciali-

seerd in de begeleiding van mensen met dementie thuis en hun mantelzorger. Allen hebben de post-

HBO opleiding casemanagement gevolgd. 

De casemanagers zijn in dienst bij zes zorgorganisaties, t.w. het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis, 

GGZ Breburg, Schakelring, Thebe, Volckaert en de Wever (contractant voor de zorgverzekeraars). 

Huisarts als spil in de dementiezorg 

In de zorg voor mensen met dementie thuis is 

een spilfunctie weggelegd voor de huisarts. 

Mensen met dementie zijn door toenemend 

verlies van regie per definitie kwetsbare 

ouderen. Huisartsen zijn gestructureerd bezig 

met het bieden van zorg aan kwetsbare 

ouderen. Iedere patiënt met (een vermoeden 

van) dementie wordt door de huisarts, even-

tueel in samenwerking met de specialist, 

gediagnosticeerd. De huisarts bepaalt of de 

patiënt en diens systeem ondersteuning krijgt 

vanuit de eigen praktijk, eventueel een 

praktijkondersteuner of een wijkverpleeg-

kundige. Is er specialistisch, intensief 

casemanagement nodig, dan kan de huisarts 

de casemanager dementie raadplegen. Ook is 

het mogelijk de begeleiding voor enkele 

patiënten tijdelijk of blijvend over te dragen. 

De huisarts blijft de eindverantwoordelijke. 

Een casemanager dementie per 

huisartsenpraktijk 

Als de huisarts besluit om een casemanager in 

te schakelen, wordt deze benaderd. De 

huisarts krijgt de contactgegevens van een 

casemanager. Laatstgenoemde en huisarts 

maken afspraken over elkaars bereikbaarheid. 

De huisarts kan de casemanager dementie 

                                                           
1 1. Dongen 2. Gilze en Rijen 3. Goirle 4. Heusden 5. Hilvarenbeek 6. Loon op Zand 7. Oisterwijk 8. 
Tilburg 9. Waalwijk 
2 Jan Lam, j.lam@zmbr.nl , 06 – 2294 3579 

uitnodigen bij (een deel van) het overleg over 

kwetsbare ouderen. 

Wat heeft de casemanager te bieden? 

1. Meedenken met de huisarts, poh-er of 

wijkverpleegkundige over hun begeleiding 

van patiënten/cliënten. 

2. Op verzoek van huisarts/poh-er of 

wijkverpleegkundige ondersteunen bij of  

overnemen (tijdelijk, blijvend) van de 

begeleiding van drie tot vijf patiënten 

/cliënten van een fulltime huisarts. 

De casemanagers worden functioneel 

aangestuurd door de ketenregisseur2 

Ketenzorg Dementie. 

Bij de start van de samenwerking werkt de 

casemanager in het zorgplan van de eigen 

instelling waar de casemanager bij in dienst is. 

Dit kan gaan veranderen, bijv. door deelname 

aan een keteninformatiesysteem van 

huisartsen, andere systemen. Dit kan 

verschillen per zorggroep. 

 

De casemanager rapporteert naar huisarts-

/poh of wijkverpleegkundige persoonlijk, in 

het overleg over kwetsbare ouderen, MDO, 

telefonisch, fax, mail (indien beveiligd). 

mailto:j.lam@zmbr.nl


 

Taken casemanager3 

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. 

Bij de uitvoering van deze taken werkt de 

casemanager nauw samen met andere 

dienstverleners en met het sociale netwerk 

van de cliënt.  

 

Financiering 

 Aan de inzet van de casemanager dementie 

zijn voor huisarts en patiënt geen kosten 

verbonden, ook geen eigen bijdrage. 

 Casemanagement zit in het basispakket van 

de zorgverzekeringswet.  

 CZ en VGZ hebben met de Wever voor hun 

verzekerden in Midden-Brabant een plafond 

aan te leveren uren casemanagement afge-

sproken.  

 De Wever heeft met de instellingen die de 

casemanagers leveren een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten. De ketenregisseur 

heeft met de Wever geregeld dat de instel-

lingen de onkosten van casemanagement 

krijgen vergoed. 

 

Facts en figures 

Omschrijving Aantal 

Aantal inwoners Hart van Brabant 440.000 

Aantal mensen met dementie thuis 
(afgerond): 

4.400 

Woonachtig in de negen gemeenten 
Midden-Brabant 

Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, 
Waalwijk 

Aantal beschikbare uren 
casemanagement voor h.a.-praktijken 

8.000 

Geschat bereik door casemanagers van 
mensen met dementie  

15 % 

Aantal patiënten die een casemanager 
per fulltime huisarts kan begeleiden 

Drie tot vijf patiënten. 

Beschikbaarheid casemanagers Via de organisaties waar het dienstverband mee is en 
de werkplek is ondergebracht. 
Er is géén apart instituut met eigen kantoor, telefoon, 
bereikbaarheidsdienst enz. 

 

                                                           
3 Dit is een samenvatting uit de Zorgstandaard 
Dementie 


