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N I E U W S B R I E F 
KETENZORG DEMENTIE MIDDEN - BRABANT 

Nr. 28                         24 maart 2017 

Knelpunt: bekostiging casemanagement in geval van Wlz-zorg 

Al vaker ging het er in de Nieuwsbrieven over: de problemen die ontstaan 

als je als casemanager met de cliënt een Wlz-indicatie aanvraagt. Hogere 

eigen bijdrage, minder zorg, ongeoorloofde vergoeding casemanagement 

uit de Zvw. Prof.dr. R. Huijsman, projectleider van het ‘Actieplan 

casemanagement dementie’ heeft dit landelijke probleem geïnventariseerd en een 

analyse opgesteld: rapport.1 Aanleiding en probleem worden als volgt omschreven: 

2. Aanleiding en probleemschets/kernprobleem  
Het Signaalteam van de landelijke partijen1 bij het actieplan casemanagement dementie 

heeft diverse signalen en concrete cases behandeld over fricties zodra voor de 

thuiswonende cliënt met dementie (gefinancierd vanuit de ZVW of WMO) de extramurale 

WLZ aan de orde komt. Aanleiding voor de bespreking in het signaalteam is dat in deze 

situatie ook het casemanagement dementie onder druk komt te staan of in het geheel 

niet meer mogelijk is. Wanneer in de thuissituatie vanuit WMO en/of ZVW reeds flink zorg 

ingezet wordt, vaak in een combinatie van thuiszorg en dagbesteding, leidt de overgang 

naar de WLZ onvermijdelijk tot een ‘budgetval’, waardoor o.a. casemanagement 

dementie niet meer normen-conform kostendekkend geleverd kan worden, maar ook 

problemen ontstaan bij de financiering van dagbesteding in combinatie met thuiszorg. 

Huijsman bespreekt zijn analyse de komende periode met diverse instanties zoals het 

VWS en de NZa. In onze regio zetten we momenteel geen nieuwe stappen. Maar we zijn 

wel benieuwd wat de verantwoordelijke partijen gaan doen om dit fikse probleem op te 

lossen. Het voert te ver om er in deze Nieuwsbrief dieper op in te gaan. Als je op de link 

in de 6e regel van dit onderwerp klikt kom je in het rapport terecht. Ook kun je het van 

onze site downloaden: http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie . 

(Titel: “Rapport bekostiging casemanagement i.g.v. Wlz-extramuraal”) 

 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

Op 21 maart heb ik een overleg bijgewoond bij Vilans in Utrecht. Deze was 

georganiseerd door de zorgverzekeraars. Laatstgenoemden gaan 

onderzoeken welke elementen van de dementienetwerken in NL bijdragen 

een kwaliteit van de zorg. Daarvoor gaan ze o.a. de ‘Uitkomstindicatoren 

dementiezorg’ gebruiken. Die komen uit de antwoorden op de vragen die de 

casemanagers 2x per jaar aan cliënten en mantelzorgers voorleggen.  

➢ Klik hier voor de presentatie die is gehouden.  

➢ Of ga naar http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie > 

Overige informatie > “Dementieketens verbeteren, project zorgverzekeraars”. 

                                                           
1 Houd Ctrl ingedrukt en klik dan op de link 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/u11/Rapport%20bekostiging%20casemanagement%20igv%20Wlz-extramuraal.pdf
http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie
http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/u11/Rapport%20bekostiging%20casemanagement%20igv%20Wlz-extramuraal.pdf
http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/u11/Dementieketens%20verbeteren.%20Project%20zorgverzekeraars.%20%2821-3-2017%29.pdf
http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie
http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/u11/Dementieketens%20verbeteren.%20Project%20zorgverzekeraars.%20%2821-3-2017%29.pdf
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://comps.canstockphoto.nl/can-stock-photo_csp0441123.jpg&imgrefurl=https://www.canstockphoto.nl/paar-bejaarden-0441123.html&docid=DNAvTPZ-wtwWPM&tbnid=Wz4vxKHGPYPpvM:&vet=10ahUKEwjpuZuk-u7SAhXKPxQKHXETA3oQMwhMKBQwFA..i&w=301&h=470&hl=nl&bih=934&biw=1920&q=bejaarde tekening&ved=0ahUKEwjpuZuk-u7SAhXKPxQKHXETA3oQMwhMKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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➢ In nieuwsbrief 26 staat iets over het rapport dat momenteel van onze eigen regio 

wordt gemaakt.  

➢ In nieuwbrieven 19 en 20 staan de instructies voor casemanagers om de vragen bij 

cliënten en mantelzorgers te gaan stellen.  

 

Nieuwsbrieven 

Nieuwsbrieven vanaf 2016 kun je vinden op http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-

dementie/informatie . 

 

Agenda 

➢ 31 maart: Casemanagers hebben antwoorden van zo veel mogelijk cliënten op vragen 

‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’ voor de 1ste keer opgeslagen in 

www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie 

➢ 4 april: Overleg gemeenten, CZ, VGZ, Alz.MB en J.Lam. Afstemming over o.a. wie wat 

financiert voor ondersteuning van mensen met dementie thuis. 

➢ 7 april: deadline mailen declaratie uren casemanagement maart naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 10 mei: nascholing voor huisartsen, poh-ers en wijkverpleegkundigen in de Rooi Pannen over 

dementie en zorgpaden. Ook enkele casemanagers nemen deel. 

➢ 16 mei 13.30 – 15.00 uur: casuïstiekbespreking nr. 1 casemanagers, bij het 

Zorgnetwerk 

➢ 16 mei 15.30 – 17.00 uur: casuïstiekbespreking nr. 2 casemanagers, bij het 

Zorgnetwerk 

➢ 18 mei 13.30 – 15.00 uur: casuïstiekbespreking nr. 3 casemanagers, bij het Zorgnetwerk 

➢ 18 mei 15.30 – 17.00 uur: bijpraatsessie casemanagers + ketenregisseur, bij het Zorgnetwerk 

Voor de bijeenkomsten op 16 en 18 mei kunnen casemanagers zich per mail aanmelden bij 

j,lam@zmbr.nl 

 

 

 

Deze Nieuwsbrief verschijnt met een tussenpoos van enkele weken. Bestemd voor casemanagers, 

leden werkgroep ketenzorg dementie, directies, besturen en enkele andere professionals en 

medewerkers van organisaties, betrokken bij de Ketenzorg Dementie in Midden-Brabant.  

Reacties zijn welkom op j.lam@zmbr.nl. Tel. Zorgnetwerk Midden-Brabant: 013 – 465 73 55. 
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