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Bijlage 5: Regio Helmond 

In dit document wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen van deel 1 van de 

cliëntenmonitor Ketenzorg Dementie. In dit onderdeel is op basis van bestaande informatie (o.a. 

ketenplan) en enkele verdiepende interviews met vertegenwoordigers van ketenpartners een 

‘foto’ van de regio gemaakt. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op:  

· De algemene kenmerken van de keten (H1) 

· Een overzicht van de speerpunten en resultaten tot nu toe (H2) 

· Bevindingen ten aanzien het proces van ketensamenwerking (H3) 

· Stand van zaken zorgvoorzieningen (bouwstenen) en ketensamenhang vanuit cliëntperspectief 

(H4) 

· Samenvattende conclusie (H5) 

 

1. Algemene kenmerken 

Regio Helmond bestaat uit de gemeente Helmond en 6 kleine omringende gemeenten, met in 

totaal ongeveer 200.000 inwoners. De keten wordt gevormd door 7  ketenpartners, waaronder het 

ziekenhuis, de GGZ, twee grote VVT organisaties, huisartsen, Alzheimer Afdeling Zuidoost 

Brabant en transmuraal centrum Quartz.  

De samenwerking tussen de ketenpartners gaat al geruime tijd terug en vindt zijn oorsprong in de 

het transmuraal centrum Quartz, een stichting waarin alle ketenpartners met uitzondering van de 

Alzheimer Afdeling bestuurlijk participeren. Het centrum werd in 1990 opgericht onder de naam 

SCDC, met in eerste instantie als doel de samenwerking tussen huisartsen en specialisten te 

bevorderen. In de loop van de tijd is deze samenwerking uitgebreid naar de verpleeghuis- en 

thuiszorgsector. Inmiddels is er sprake van een intensieve samenwerking met De Zorgboog, 

Savant en de GGZ zowel bestuurlijk als projectmatig en in de uitvoering. 

In de keten is een belangrijke rol weggelegd voor het steunpunt PG. Het steunpungt PG, 

bestaande uit de programmaleider/ketenregisseur (in dienst van Quartz) en 4 medewerkers van 

het Elkerliek Ziekenhuis, GGZ, Savant en Zorgboog, is verantwoordelijk voor de aansturing en 

coördinatie van de ontwikkeling van ketenzorg dementie in de regio. Het steunpunt fungeert als 

trekker van de planvorming en implementatie van ketenzorg dementie.    

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de algemene kenmerken van de keten.  
 

Geografische 

ligging 

De regio Helmond bestaat uit de gemeentes: 

• Helmond,  

• Laarbeek (Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout),  

• Gemert-Bakel (Gemert, Handel, Elsendorp, de Mortel, Bakel, Milheeze, de Rips),  

• Deurne (Deurne, Liessel, Helenaveen, Neerkant, Vlierden),  
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• Asten (Asten, Heusden, Ommel),  

• Someren (Someren, Lierop) 

• het deelgebied Mierlo, behorend bij de gemeente Geldrop-Mierlo.  

Ketenpartners 

• Quartz (transmurale stichting) 

• Elkerliek Ziekenhuis (geriatrische afdeling) 

• Huisartsen 

• Savant Zorg (VVT) 

• De Zorgboog (VVT) 

• GGZ Oostbrabant regio Helmond 

• Alzheimer Afdeling Zuidoost Brabant 

Demografische 

gegevens 2009 

Aantal inwoners: ca. 215.000 

Prevalentie dementie 2010: 2.169* 

Incidentie dementie 2010:  380* 

* Gebaseerd op progrnose TNO 

Bijzondere 

kenmerken 

• Oorsprong van samenwerking in transmuraal stichting Quartz 

• Centrale rol voor steunpunt PG 

• Lager aantal dementerenden dan landelijk gemiddelde, maar een verwachtte groei die 

fors groter is dan de landelijke trend (prognose TNO) 

Ervaring met 

ketenzorg 

Vanaf 2003 is in het project ‘Psychogeriatrie regio Helmond’, wat in 2006 is overgegaan 

in het ‘LDP regio Helmond’, aandacht besteed aan de ontwikkeling van ketenzorg 

dementie. Hierbij is van het begin af aan coördinatie van zorg-/ casemanagement een 

belangrijk thema geweest. Vanaf 2003 is middels werkgroepen en verbetertrajecten 

gewerkt aan de (door)ontwikkeling van deze functie: o.a. afstemming functievereisten, 

werkwijze en scholing.  

Bekostiging van 

ketenzorg 

De extra activiteiten van de keten (die niet vallen onder de reguliere inkoop) worden uit 

verschillende bronnen bekostigd:  

• Projectleider vanuit 1% opslag op totale extramurale AWBZ budget 

• Casemanagement via beleidsregel (innovatiegelden t/m 2011)  

• Overige activiteiten via 1% opslag op totale extramurale AWBZ budget  

Organisatie van 

de keten 

• Alle ketenpartners zijn (bestuurlijk) vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep 

geeft leiding aan het programma, bewaakt de samenhang van de verbetertrajecten, 

monitort de voortgang en stelt de financiële kaders vast.  

• De planvorming en coördinatie van de implementatie is de verantwoordelijkheid van 

het Steunpunt Psychogeriatrie regio Helmond. Dit steunpunt bestaat uit 

programmaleider/ketenregisseur en 4 medewerkers Elkerliek Ziekenhuis, GGZ, 

Savant en Zorgboog.  

• De concrete uitwerking van de verbetertrajecten vindt plaats door werkgroepen. Deze 

werkgroepen bestaan uit medewerkers van organisaties die bij de uitvoering van de in 

het verbetertraject genoemde activiteiten betrokken zijn. Werkgroepen worden geleid 

door medewerkers van het Steunpunt PG. 

• De Zorgboog treedt op als hoofdaannemer richting het zorgkantoor en verzorgt de 

aanvraag voor de ‘extra’ activiteiten van de keten.  
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2. Speerpunten en resultaten tot nu toe 

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de speerpunten en resultaten in de 

afgelopen periode.  

 

 Speerpunten  

1 Uitbreiding en 

doorontwikkeling van 

casemanagement 

• Uitbreiding van het aantal casemanagers tot 9 die in totaal 300 

(december 2009) cliënten ondersteunen. (Ter vergelijking: begin 2008 

waren 210 cliënten voorzien van casemanager) 

• Toekenning van financiering voor (huidige) casemanagers (en groei 

met ± 25%) met behulp van innovatiegelden t/m 2011. Ondanks deze 

toekenning blijft het ontbreken van structurele financiering van 

casemanagement een knelpunt. In geval van uitbreiding van 

casemanagement moet hier voorafgaand financiering voor worden 

aangevraagd.  

• Afstemming en doorontwikkeling van werkwijze met speciale 

aandacht voor mantelzorgbelasting’ en ‘ondersteuning mantelzorger’ 

• Alle casemanagers zijn geschoold om te werken volgens door keten 

vastgestelde/ afgestemde werkwijze  

2 Continuering/borging 

deskundigheid 

vroegsignalering 

 

• Er is een scholingspakket voor vroegsignalering ontwikkeld voor 

verzorgenden en vrijwilligers, waarbij ingegaan wordt op hoe 

dementie te herkennen (signaleringslijst) en het traject van  

signalering tot doorverwijzing. 

• Het steunpunt PG heeft diverse themabijeenkomsten georganiseerd  

t.b.v. vroegsignalering voor in totaal ca. 500 personen vanuit 

thuiszorg, verzorgingshuizen, welzijnsorganisatie en vrijwilligers  

• Borging van de deskundigheid blijft moeilijk omdat de organisaties de 

training zelf moeten oppakken en herhalen.  

• Zorgboog en Savant hebben aandacht voor deskundigheid ten aanzien 

van vroege signalen dementie inmiddels structureel opgenomen in het 

scholingsplan van hun medewerkers 

3 Verbetering van 

informatievoorziening  

cliënten/mantelzorgers  

• De behoefte naar in informatie t.a.v. voorzieningen en activiteiten bij 

dementie voor cliënten en mantelzorgers is geïnventariseerd. Op basis 

van deze informatie wordt een informatiepakket opgesteld.  

• De regio is gestart met het opzetten van een sociale kaart, maar heeft 

er bewust voor gekozen dit nog even te laten liggen. Reden hiervoor is 

dat het up to date houden van de sociale kaart veel tijd vergt en dat 

beschikbare tijd en inzet van de ketenpartners beperkt is. Focus ligt in 

eerste instantie op casemanagement.  

4 Afstemming met 

deelnemers 

geheugenpoli over 

diagnostiek en inzet 

• In de regio is een procedure opgesteld voor het geheugenpoli-netwerk. 

Alle verwijzingen voor diagnostiek zouden binnen moeten komen via 

1 meldpunt, waar een cliënt toegewezen wordt op basis van behoefte 

en beschikbaarheid. Knelpunt hierbij is dat het moeilijk blijkt te zijn 

om de oude verwijspatronen te doorbreken. Vaak wordt er dus nog 
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casemanager direct via een persoonlijk contact van de huisarts doorverwezen. Er 

wordt geïnvesteerd in pr naar verwijzers. 

• De afstemming tussen de deelnemers van de geheugenpoli (GAAZ, 

Neurologie, GGZ) met casemanagers is nog niet optimaal. In een 

aantal gevallen wordt de casemanager niet of te laat betrokken. Nu 

casemanagers ingezet kunnen worden zonder dat daarvoor een CIZ-

indicatie aangevraagd hoeft te worden is de aanmeldprocedure 

bijgesteld en zijn behandelaars onlangs opnieuw geïnformeerd over de 

inschakeling van en werkwijze casemanager. 

5 Verbetering 

samenwerking met 

gemeenten 

• De eerste contacten met de gemeenten zijn gelegd. Gemeenten zijn 

geïnformeerd over de initiatieven op het gebied van ketenzorg 

dementie en worden zoveel mogelijk betrokken. Soms in algemene 

zin, soms gekoppeld aan activiteiten gemeente (bv. Seniorennota, 

wwz-plan). Zo hebben de gemeenten geparticipeerd in de 

werkconferentie in oktober.  

• Van concrete samenwerking is nog geen sprake, met uitzondering van 

locale samenwerkingstrajecten tussen gemeenten en welzijns- en/of 

zorgorganisaties (b.v. in Helmond: project '1e hulp bij 

geheugenklachten' en ‘Slimme Zorg (2010), in Deurne-Asten-

Someren: project 'dementie-ondersteuningsnetwerk').  Dit heeft tijd 

nodig.  

• Door het ontbreken van structurele betrokkenheid van gemeenten is 

het lastig om de financiering Wmo en AWBZ op elkaar af te 

stemmen.  

   

3. Ketensamenwerking  

3.1  Algemene bevindingen t.a.v. proces 

Door onder andere de reeds bestaande samenwerking tussen de zorgaanbieders (ziekenhuis, 

GGZ, Savant en de Zorgboog)  in het transmurale centrum bestaat er tussen de ketenpartners een 

hechte samenwerkingsrelatie. Hetgeen versterkt wordt door het beperkte aantal partijen in de 

keten. De partijen kennen elkaar goed en weten elkaar gemakkelijk te vinden. Dit 

vergemakkelijkt de afstemming en planvorming rond ketenzorg dementie.  

In principe staat de keten open voor andere (nieuwe) ketenpartners. De ketenpartners hebben 

daar echter nog geen ervaring mee en zijn zoekende hoe hier invulling aan te geven. Hetgeen 

actueel geworden is omdat er sinds kort een nieuwe zorgaanbieder zich heeft aangemeld voor 

participatie in de keten. Dit vraagt herbezinning op samenwerking, voorwaarden en 

verantwoordelijkheden. Ook moet voorkomen worden dat door toetreding van nieuwe partijen 

besluitvorming, bijvoorbeeld in de stuurgroep, onmogelijk wordt door toenemende tegengestelde 

belangen.  

De meer operationele afstemming tussen de ketenpartners vindt plaats in de het steunpunt PG en 

de werkgroepen. Deze structuur wordt als zeer werkbaar (en positief) ervaren, onder andere 
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omdat de mensen in de uitvoering (verpleegkundig specialist, casemanager, transmuraal 

verpleegkundig stafmedewerker en spv-er), van de verschillende ketenpartners direct betrokken 

zijn bij de ontwikkeling van plannen. Ideeën kunnen meteen worden getoetst aan de haalbaarheid 

in de praktijk. 

Bij de stuurgroepvergaderingen is een huisarts aanwezig, maar deze kan niet spreken namens 

alle huisartsen. De betrokkenheid van de huisartsen is hierdoor moeilijk te borgen.  

De eerste contacten met de gemeente zijn gelegd, maar van actieve betrokkenheid van de  

gemeente is nog geen sprake. Dit vergt tijd. Mogelijk gaat in 2010 een project van start, ‘Slimme 

Zorg’, waarvan gemeente Helmond initiatiefnemer is. 

 

3.2 Betrokkenheid zorgkantoor 

Het zorgkantoor in de regio Helmond is het CZ Zorgkantoor Zuid Oost Brabant. Het zorgkantoor 

is geen onderdeel van de ketenorganisatie. Wel heeft het zorgkantoor, op het moment dat er 

ontwikkelingen zijn, overleg met de projectleider van de keten. Tijdens dit overleg komen onder 

meer de plannen en de financiering daarvan aan de orde. Als het nodig is sluit het zorgkantoor 

aan bij het ketenpartneroverleg.  

 

Het zorgkantoor stimuleert de ontwikkeling van ketenzorg in de regio door een financiële 

beloning aan aanbieders die deelnemen aan een dementieketen, wanneer zij aan een aantal 

inhoudelijke voorwaarden voldoen, met een prijsopslag van 1% op de totale extramurale 

productie. Daarnaast wijst het zorgkantoor aanbieders actief op de mogelijkheid om projecten in 

te dienen ten behoeve van ketenzorg dementie bij de NZa, het innovatiefonds zorgverzekeraars 

en het CZ-fonds.   

De samenwerking tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieders verloopt goed. Samenwerking 

tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor op het gebied van financiering blijkt echter 

lastig te realiseren. Een door het zorgkantoor ervaren knelpunt is daarnaast de beperkte vrije 

regelruimte. Hetgeen de financieringsopties beperkt.   

 

4. De huidige stand van zaken  

4.1  Stand van zaken bouwstenen 

In onderstaand schema wordt de stand van zaken van het voorzieningenaanbod dementiezorg in 

de regio Helmond schematisch weergegeven aan de hand van de 17 bouwstenen voor goede 

dementiezorg. Zie de bijlage voor een gedetailleerde toelichting per bouwsteen.  

Wat betreft de ontwikkeling van de bouwstenen heeft de regio zich de afgelopen periode met 

name gericht op ‘vroegsignalering’, ‘diagnose’ en ‘casemanagement’. Als gevolg hiervan is met 

name het casemanagement de afgelopen periode verbeterd.  
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Ten behoeve van stroomlijning van de diagnose is een protocol ontwikkeld. De implementatie 

van dit protocol blijkt echter lastig doordat verwijzers (o.a. huisartsen) vasthouden aan oude 

(informele) patronen. Het vraagt nog veel aandacht om dit te doorbreken. Ook vroegsignalering 

blijft een punt van aandacht. Door scholing en signaleringslijsten en structurele huisbezoeken is 

vroegsignalering verbeterd. De betrokkenheid van huisartsen is echter (nog) beperkt, waardoor 

verdere verbetering mogelijk is.  

De bouwstenen gedurende de levering van zorg behoorden de afgelopen periode niet tot het 

(primaire) aandachtsgebied van de keten. Inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod van 

deze voorzieningen is beperkt aanwezig. Wel wordt aangegeven dat het aanbod aan maatwerk 

dagactiviteiten (aanbod voor voor dementerenden en hoger opgeleiden), respijtzorg en 

kleinschalige voorzieningen momenteel onvoldoende zijn.  

Aandachtspunten zijn daarnaast:   

· De onzekerheid over financiering van casemanagement: waardoor mogelijk niet in de vereiste 

groei kan worden voorzien. Wel is een toezegging gedaan voor financiering van het huidige 

aantal casemanagers t/m 2011.   

· Het ontbreken van een indicatie voor dagactiviteiten voor licht dementerenden. 

 

 

 

 

 

 

 Voorzieningen zijn onvoldoende  

   aanwezig 

 Voorzieningen zijn beperkt   

   aanwezig en in ontwikkeling 

 Basisvoorzieningen zijn aanwezig 

 Sterk ontwikkeld 

 Niet in beeld bij keten  

Fase Bouwstenen voor goede dementiezorg Status 

V
o

o
r 1 Informatie, voorlichting en steun  

2 Signaleren en actief verwijzen  

D
ia

g
n

o
se

 3 Screening en diagnostisch onderzoek  

4 Casemanagement  

5 Behandeling van cliëntsysteem  

6 Informatie en steun voor cliëntsysteem  

L
ev

er
in

g
 v

an
 z

o
rg

 

7 Casemanagement  

8 Behandeling van cliëntsysteem  

9 Informatie en steun voor cliëntsysteem  

10 Hulp bij ADL en huishoudelijke hulp  

11 Vervoer  

12 Service en diensten  

13 Activiteiten voor cliënten  

14 Respijtzorg  

15 Vakantie voor patient  

16 Anders wonen  

17 Crisishulp  
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4.2  Stand van zaken ketensamenhang 

In het schema op de volgende pagina wordt de status van de ketensamenhang in de regio 

Helmond toegelicht. Zoals te zien in dit schema is de ketensamenhang nog in ontwikkeling. 

 

Van coördinatie van informatievoorziening richting de cliënt is beperkt sprake. Met name voor 

de diagnose ontbreekt de coördinatie. Diverse organisaties bieden informatievoorzieningen, maar 

deze verschillen per gebied en worden niet gecoördineerd, waardoor deze voor cliënten mogelijk 

moeilijk toegankelijk zijn (geen overzicht, door bomen het bos niet meer zien). Na de diagnose 

wordt de coördinatie van de informatievoorziening gewaarborgd door de casemanager.  

 

Daarnaast vindt uitwisseling van cliëntinformatie beperkt plaats. Systemen van ketenpartners 

zijn niet gekoppeld en uitwisseling vindt vooral mondeling en op ad hoc basis plaats. 

Afstemming op operationeel niveau vindt regelmatig plaats. Dit is met name te danken aan 

goede persoonlijke contacten. Formele afspraken over afstemming tussen verschillende 

disciplines ontbreken. Hierdoor gebeurt dit steeds op verschillende wijze (afhankelijk van 

personen) en wordt continuïteit onvoldoende geborgd.   

 Status Toelichting 

Coördinatie van 

informatie 
 

• T.b.v. informatievoorziening voor de diagnose  zijn via verschillende 

organisaties voorzieningen ( bv. eerste hulp bij geheugenklachten, 

geheugenspreekuur). Dit zijn echter lokale initiatieven, die verschillen per 

gebied en niet worden gecoördineerd door de keten.  

• Coördinatie van informatievoorziening na de diagnose wordt gewaarborgd 

door de casemanagers. Na de diagnose krijgt iedere cliënt een 

casemanager toegewezen. Hij/ zij fungeert als centraal aanspreekpunt voor 

de periode vanaf diagnose tot aan opname of overlijden.  

Uitwisseling 

cliëntgegevens 
 

• Iedere organisatie heeft een eigen registratiesysteem. Deze systemen zijn 

niet gekoppeld en een structureel informatiesysteem voor hulpverleners 

onderling ontbreekt. 

• Uitwisseling van cliëntinformatie tussen ketenpartners vindt vooral 

mondeling via de casemanager plaats. De afstemming en 

informatieoverdracht tussen casemanagers en andere disciplines is echter 

niet optimaal, omdat er geen structurele afspraken zijn voor 

informatieoverdracht. Hierdoor is dit nog teveel van motivatie, kennis van 

het netwerk en mogelijkheden ten aanzien van tijd van de individuele 

hulpverleners afhankelijk. 

• De betrokken AWBZ instellingen in deze regio werken daarnaast met het 

ZorgLeefPlan, uitgaande van normen verantwoorde zorg. Hierin wordt de 

indicatiestelling, de diagnose, het zorgbegeleidingsplan en andere 

relevante informatie beschreven. De cliënt is de beheerder van het 

ZorgLeefPan dat zich bevindt zich bij de cliënt thuis. Afstemming met 

andere bij de zorg/behandeling betrokken disciplines (buiten de AWBZ) is 

een verbeterpunt. 

Afstemming en 

continuïteit 
 

• Op operationeel niveau vindt regelmatig afstemming plaats tussen de 

GGZ, de huisarts, de specialisten en de verpleeghuizen. Dit is met name te 

danken aan goede persoonlijke contacten. Formele afspraken over de 
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afstemming tussen verschillende disciplines ontbreken. Hierdoor gebeurt 

dit steeds op verschillende wijze (afhankelijk van personen) en niet altijd 

optimaal.  

• Er bestaat geen structurele (overleg)structuur voor een multidisciplinair 

overleg. Dit was wel een wens van de regio maar is niet gelukt om te 

bewerkstelligen, gezien de tijdsinvestering en logistieke problemen.  

• Wel kan de casemanager indien nodig een overleg inplannen op de 

huisartsenpraktijk met verschillende specialisten, maar dit is incidenteel. 

• Daarnaast sluit de casemanager wel aan bij multidisciplinair overleg van 

cliënten die deelnemen aan psychogeriatrische dagbehandeling en 

groepsverzorging. 
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5. Conclusies  
 

Op basis van de bevindingen in deze foto kan geconcludeerd worden dat er in de regio Helmond 

sprake is van een hechte ketensamenwerking. Door de reeds bestaande samenwerking tussen de 

zorgaanbieders in het transmurale centrum weten de partijen elkaar goed te vinden, vaak 

vanwege  bestaande en persoonlijke relaties. Dit vergemakkelijkt de afstemming en planvorming 

rond ketenzorg dementie. Nadeel van deze reeds bestaande (hechte) samenwerking met een 

beperkt aantal partijen is dat afspraken niet/ beperkt worden geformaliseerd omdat de noodzaak 

hiertoe ontbreekt (partijen weten elkaar toch al te vinden). Dit maakt toetreding van nieuwe 

ketenpartners lastig. Aandachtspunt daarnaast is de nog beperkte betrokkenheid van de 

gemeenten en huisartsen.  

 

Het voorzieningenaanbod is in ontwikkeling. De afgelopen periode zijn met name verbeteringen 

gerealiseerd op het gebied van casemanagement en vroegsignalering. Vroegsignalering blijft een 

punt van aandacht evenals de diagnose, onder andere door het ontbreken van formele, werkende 

afspraken over verwijzing. De bouwstenen gedurende de levering van zorg zijn beperkt in beeld 

bij de keten en zijn een aandachtspunt voor het vervolgtraject. Dit geldt in het bijzonder voor 

maatwerk dagactiviteiten, respijtzorg en kleinschalige voorzieningen. Het aanbod aan deze 

voorzieningen is momenteel niet toereikend.  

 

Evenals het voorzieningenaanbod geldt ook voor de ketensamenhang dat deze in ontwikkeling is. 

Daadwerkelijke ketensamenhang vanuit cliëntperspectief is nog onvoldoende geborgd. 

Coördinatie van informatievoorziening richting de cliënt is (met name voor de diagnose) beperkt 

en uitwisseling van cliëntinformatie en afstemming gedurende de levering vindt veelal op ad hoc 

basis plaats. Structurele afspraken hierover ontbreken. 
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Bijlage: Toelichting per bouwsteen 

1 

Informatie, 

voorlichting en 

steun 

Informatie en voorlichting over dementie en dementiezorg is in verschillende vormen 

voorhanden. Het voorzieningenniveau verschilt echter per gemeente. Voorzieningen 

zijn niet gecoördineerd. Informatie wordt beschikbaar gesteld via verschillende 

organisaties op diverse wijzen.  

 

Verschillende vormen van informatie en voorlichting in de regio:  

ɠ Eerste Hulp Bij Geheugenklachten (adviesorgaan vanuit de Stichting 

Ouderenwelzijn Helmond georganiseerd met een casemanager erbij om signalen 

op te pakken) 

ɠ Geheugenspreekuur, georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen Helmond, in 

gemeente Helmond. 

ɠ Alzheimer Café regio Helmond (Samenwerking tussen Zorgboog, Savant, GGZ 

Oost Brabant, Stichting Welzijn Ouderen Helmond en Alzheimer afdeling 

Zuidoost Brabant). 

ɠ WMO loketten in alle gemeentes 

ɠ Ouderenadviseurs 

ɠ Terugkerende informatie over dementie in het algemeen in de vorm van folders. 

ɠ Informatie digitaal beschikbaar via de afzonderlijke organisaties 

2 
Signaleren en 

actief verwijzen 

Signalering en verwijzing wordt uitgevoerd door huisartsen, verzorgenden, het 

consultatiebureau voor ouderen of vrijwilligers van welzijnsorganisaties. Een groot 

deel van de verzorgenden en vrijwillgers is geschoold om dementie te herkennen. 

Tevens zijn signaleringslijsten ingevoerd. Structurele thuisbezoeken worden 

georganiseerd om een schets te maken van de situatie en te kijken of de situatie is 

verslechterd. Dit gaat niet om structurele thuisbezoeken bij een cliënt, maar 

bijvoorbeeld Stichting Welzijn Ouderen Helmond legt huisbezoeken af bij alle mensen 

die 70 jaar worden. Dit is een moment waarop aandacht is voor signalen die met 

dementie te maken kunnen hebben.  

3 

Screening en 

diagnostisch 

onderzoek 

Screening en diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende partijen: 

huisarts, geheugenpoli, psychogeriatrische dagbehandeling en multidisciplinaire teams 

bij verzorgingshuizen.  

 

Hierbij is (nog) geen sprake van een eenduidig traject. Sinds twee jaar is er een 

procedure opgesteld voor het verwijzen naar het geheugenpoli-netwerk (netwerk voor 

diagnostisch onderzoek in de 2e lijn). Alle verwijzingen voor diagnostiek worden 

gedaan via Zorgdomein en komen terecht bij 1 meldpunt, waarna een cliënt 

toegewezen wordt aan de behandelaar van voorkeur (via richtlijnen). Indien geen 

voorkeur bestaat bepalen medewerkers van het meldpunt naar welke discipline 

doorverwezen wordt op basis van de vraagstelling en achtergrond informatie. In de 

praktijk blijkt het veel inspanningen te kosten om deze werkwijze bij alle verwijzers 

bekend te maken. Zij kiezen vooral op basis van eerdere positieve ervaringen. De 

huisarts kan zelfdiagnostiek doen of doorverwijzen naar de geheugenpoli.  

4 Casemanagement 

In de regio zijn 9 casemanagers actief die in totaal 300 cliënten ondersteunen. Met dit 

aantal casemanagers kan (tot nu toe) voorzien worden in de vraag in de regio. De 

workload is groeiend. 
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De casemanagers zijn in dienst van de Zorgboog (7) en Savant (2). Deze verdeling is 

ontstaan vanuit het verleden. Zorgboog is in de regio gestart met casemanagement, 

onder meeromdat zij hoger opgeleid personeel in dienst had, die de rol van de 

casemanager op zich konden nemen. Savant daarentegen was in het verleden een 

aanbieder van vooral een lager niveau van thuiszorg. Tegenwoordig hebben zij ook 

meer verpleegkundigen in dienst en wordt de concurrentie onder deze twee instellingen 

groter. In de keten streven zij naar goede samenwerking. Beide organisaties werken 

met dezelfde werkwijze wat betreft casemanagement. 

 

In principe worden casemanagers betrokken na de diagnose. In enkele gevallen worden 

zij ook voor de diagnose ingezet (als wijkverpleegkundige) voor ‘AIV huisbezoeken’ 

ten behoeve van informatie/advies, vinger aan de pols, motivatie tot diagnostiek.  

5 
Behandeling van 

cliëntsysteem 

Rondom diagnose wordt ‘behandeling van cliëntsysteem’ voornamelijk uitgevoerd 

door GGZ, voor cliënten van GGZ. De ervaringen hiermee zijn positief. Binnen 

geheugenpolinetwerk verwijzen ook andere behandelaars (neurologen/geriaters) in 

toenemende mate naar GGZ voor behandeling cliëntsysteem, indien daar behoefte aan 

is. 

6 
Informatie en steun 

voor cliëntsysteem 

Laagdrempelige steun en informatie voor het cliëntsysteem tijdens de diagnose is met 

name beschikbaar vanuit de behandelaar. Na de diagnose komt de casemanager pas in 

het vizier. Daarnaast bestaande volgende initiatieven voor informatievoorziening en 

steun:  

ɠ Ondersteuningsgroepen GGZ 

ɠ Mantelzorggroepen SWO  

ɠ Mantelzorg café 

ɠ Alzheimer Café Helmond 

ɠ Telefonische hulpdienst Alzheimer NL 

7 Casemanagement 

Casemanagers zijn betrokken bij de levering van de zorg na de diagnose tot aan 

opname of overlijden van de cliënt. Uitvoering van de zorg kan gedeeltelijk door de 

casemananger worden gedaan, afhankelijk van de zorg en problematiek.  

 

Formeel stopt de begeleiding van zowel cliënt als mantelzorger bij opname. De 

casemanager kan na opname nog 1 gesprek met de cliënt en mantelzorger aangaan om 

de overdracht te evalueren. Daarna stopt de begeleiding volledig. 

8 
Behandeling van 

cliëntsysteem 

Behandeling wordt geleverd door verschillende partijen: GGZ, Geriatrische afdeling 

van het Elkerliek Ziekenhuis, Psychogeriatrische dagbehandeling, huisarts, 

casemanager, ergotherapie thuis. Naar verwachting is dit aanbod voldoende. 

Gedetailleerd inzicht in aanbod ontbreekt. 

 

De casemanager coordineert de behandeling. De afstemming tussen de verschillende 

betrokken disciplines biedt ruimte voor verbetering.  

9 
Informatie en steun 

voor cliëntsysteem 

Informatie en steun voor het cliëntsysteem wordt georganiseerd door het steunpunt 

mantelzorg en verschillende welzijnsorganisaties. Daarnaast zorgt de casemanager 

voor de nodige informatievoorziening. Ook hier geldt dat het voorzieningenniveau 

verschilt per gemeente/ gebied en niet gecoordineerd/ afgestemd wordt.  

 

Voorbeelden van deze activiteiten zijn: 

ɠ Ondersteuningsgroepen GGZ 

ɠ Mantelzorggroepen SWO  

ɠ Mantelzorg café 
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ɠ Mantelzorgdagen 

ɠ Mantelzorgweekend 

ɠ Alzheimer Café 

ɠ Vrijwilligersbezoek thuis 

ɠ Voorlichtingsbijeenkomsten regionale Alzheimer Afdeling 

10 

Hulp bij ADL en 

steun voor 

cliëntsysteem 

Hulp bij ADL en huishoudelijke zorg wordt uitgevoerd door steeds meer verschillende 

partijen waaronderde Zorgboog en Savant (t.g.v. aanbestedingsbeleid van gemeentes). 

Er is voldoende aanbod om in de vraag te voorzien, maar wel steeds meer aanbod 

vanuit organisaties zonder zorgachtergrond, zoals schoonmaakbedrijven. Gedetailleerd 

inzicht in het aanbod ontbreekt.  

 

De dagelijkse verzorging wordt uitgevoerd door een grote groep hulpverleners, 

waardoor de continuiteit van hulpverlening (zelfde persoon) moeilijk te borgen is. 

11 Vervoer 

Wat betreft vervoer is er geen regionaal initiatief. Er bestaan initiatieven vanuit 

welzijnorganisaties, maar dit is voor ouderen in het algemeen en niet gericht op 

dementerenden. Vrijwilligers nemen soms het vervoer voor hun rekening.  

12 Service en diensten 

Vanuit de thuiszorginstellingen worden service en gemaksdiensten geleverd zoals 

maaltijdservice, thuiszorgwinkel, activiteiten, gezondheidsservice en alarmering. 

Gedetailleerd inzicht in aanbod ontbreekt.  

13 
Activiteiten voor 

cliënten 

Activiteiten voor cliënten worden georganiseerd door de aanbieders, GGZ en 

Alzheimer Afdeling Zuid-Oost Brabant in de vorm van: 

ɠ Groepsverzorging 

ɠ Alzheimer Café 

ɠ Dagbehandeling psychogeriatrie 

ɠ Activerende begeleiding thuis 

 

Een aandachtspunt is dat er voor de meeste activiteiten (bijvoorbeeld de 

dagbehandeling) een specifieke indicatie vereist is. Dankzij de vroege signalering is de 

diagnose eerder gesteld en is men eerder bewust van ziekte. Deze personen willen toch 

een zinvolle daginvulling hebben, maar het is nog te vroeg om bij de dementerende in 

een verder stadium geplaatst te worden. Aanbod voor vroeg dementerende en hoger 

opgeleiden is onvoldoende voor handen. Men mist de laagdrempelige groepsopvang 

voor jong dementerenden; zij vinden geen aansluiting bij deze activiteiten. Meer 

maatwerk is vereist.  

14 Respijtzorg 

De kwantiteit van respijtzorg is onder de maat, omdat er weinig ‘echte’ voorzieningen 

voor respijtzorg (doelstelling: ontlasting mantelzorger) zijn. Voor nagenoeg alle 

voorzieningen is bijvoorbeeld een ciz-indicatie noodzakelijk, soms zelfs met bopz-toets 

(b.v. voor vakantieopname) 

15 
Vakantie voor 

patient 

Vakantie voor mensen met dementie is er niet specifiek voor de regio. De Zorgboog 

biedt de service aan: reizen onder verpleegkundige begeleiding. Dit is niet specifiek 

voor dementerenden. Er is een zorgboerderij aanwezig, maar dit is voor 2,3 dagen per 

week. 

16 Anders wonen 

Anders wonen wordt aangeboden vanuit de Zorgboog en Savant met aantal 

kleinschalige woonvormen, b.v. 1-2 groepen van 6 bewoners. De afgelopen 1,5 jaar is 

er op dit gebied uitgebreid, maar het aanbod is nog steeds niet voldoende. Er is een 

aantal voorzieningen waarbij men enkele woongroepen geclusterd heeft. Kleinschalige 

groepswoningen worden dan gekoppeld aan een verzorgingshuis. Kleinschalig wonen 

heeft voor veel cliënten de voorkeur, maar blijkt in de praktijk niet voor iedereen te 
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werken. Dit is afhankelijk van de situatie van de cliënt.  

17 Crisishulp 

Er is geen regeling voor crisishulp en acute opname bij zorg instellingen. De 

casemanager of GGZ constateert een crisis geval en begeleidt de opname. Er zijn in de 

regio niet standaard bedden beschikbaar, maar de grote verpleeghuizen kunnen vaker 

hiervoor een bed beschikbaar stellen. 


