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CASEMANAGEMENT DEMENTIE: VROEGSIGNALERING 
 

Doelstelling Door 
o Verheldering van het ‘niet-pluis’ signaal van de cliënt → Kennismaken, informeren 
o Medische diagnostiek op gang brengen  → Inventariseren, observeren 
o Stimuleren zelfredzaamheid/zelfmanagement → Inzet screeningsinstrument 

Planning Wat Hoe, vorm Documenten in Zorgleefplan  

W 1 Aanmelding door: huisarts 
Kan ook via de diverse wijkteams, 
wijkverpleegkundige, dorpsondersteuners 
Steunpunten mantelzorg (LEV, ONIS, Vierbinden), 
huishoudelijke medewerker, Gemeente. 
 
Indicatiestelling 
 
Plannen van afspraken   

Zorgcentrale ontvangt fax of aanmelding via 
ZorgDomein 
  
Binnen 2 weken, telefonisch contact 
Spoed: binnen 2 werkdagen 

Aanmeldformulier in schaduwdossier 
 

W 2-5 Kennismaken met cliënt en mantelzorger: 

 Kennismaking, zorggerichte diagnostiek 

 Trazag 

 Informatie en advies 
 
en 
 
Gegevens verzamelen / inventariseren 

 Ziekte-/zorggeschiedenis 

 Inventarisatie zelfredzaamheidsmatrix 

 Ook inventarisatie cliëntsysteem 

 Omstandigheden, behoeften 

 Mantelzorgsituatie 

Intake huisbezoek: 

 Welke informatie is al bekend, checken of 
informatie juist is 

 Verloop ‘niet-pluis’ signalen 

 Informeren over behandel-/zorgmogelijkheden 
 
 
Overleg met andere betrokkenen: hulpverleners: zoals 
huisarts, POH, GGZ, Geriater 

Visitekaartje casemanager 
 
Indicatieformulier en 
 
Zorgleveringsovereenkomst 
 
Foldermateriaal 

 Niet-pluis (Alzheimer Nederland) 

 Folders (10-signalenkaart, Casemana-
gement Dementie, EHBD-koffer, Dementie 
Netwerk). Uitdelen op papier en wijzen op 
mogelijkheid printen vanaf website Quartz. 
 

W 6-16 Ondersteunen richting diagnostiekfase in de 1e of 
2e lijn in overleg met huisarts 
 
(Eventueel) opstarten/bijstellen zorgverlening  en 
stimuleren zelfredzaamheid/zelfmanagement 

Diagnostiek door huisarts, geriater, neuroloog, GGZ  
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Algemene informatie 
 

 
  

Financieringsstroom ZVW en WLZ 

Aanbieder De Zorgboog en Savant Zorg 

Uitvoering Casemanager 

Cliëntengroep Cliënten met ‘niet-pluis’ symptomen 

Plaats van handeling Thuissituatie cliënt 

In samenwerking met Huisarts, (eventueel) andere betrokken zorgverleners 

 

  

W 6-16 Na diagnostiek  
     → diagnose dementie (of MCI): inzet van 
casemanager 
     → geen diagnose dementie (of MCI): 
terugverwijzen naar huisarts / wijkverpleegkundige 
Denk aan: inzet vrijwilliger /  Ouderenadviseur 

 
Terugkoppeling naar huisarts 
 
Overdracht naar huisarts / wijkverpleegkundige 

 
Zorgleefplan volgens afspraken zorgorganisatie 
 
Terugkoppelformulier naar huisarts altijd en 
waar nodig andere verwijzer 
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CASEMANAGEMENT DEMENTIE: INTAKE EN ZORGGERICHTE DIAGNOSTIEK 
 
Doelstelling Door 
o Vertrouwensband opbouwen → Kennismaken, informeren 
o Verheldering van zorgbehoefte en begeleiding en ondersteuning van cliënt(systeem) → inventariseren, observeren 
o Op gang brengen van op zorgbehoefte afgestemde begeleiding en ondersteuning van cliënt(systeem) → opstellen/afstemmen Zorgleefplan 

Planning Wat Hoe, vorm Documenten in Zorgleefplan  

W 1-2 Aanmelding (indien cliënt niet via ‘niet-pluis’ fase is 
aangemeld)  
Indicatiestelling of -bijstelling 
 
Gegevens verzamelen / inventariseren 

 Ziekte-/zorggeschiedenis 

 Omstandigheden, behoeften 

 Mantelzorgsituatie/prognose/belasting 

 Zelfredzaamheid: expliciet verwijzen naar 
resultaten TraZaG, inventariseren inzet 
mantelzorgers/cliëntsysteem 

Zorgcentrale ontvangt fax of ZorgDomein aanmelding 
 
Overleg met andere betrokkenen: hulpverleners, 
huisarts, POH, GGZ, Geriater 
 
 
  

Aanmeldformulier in schaduwdossier 
  
NAW gegevens worden genoteerd in het eigen 
Zorgleefplan 

W 2-4 Met cliënt  en mantelzorger vertrouwensrelatie 
opbouwen: 

 Kennismaking, zorggerichte diagnostiek 

 Eigen kracht benadering 

 Opstellen of bijstellen Zorgleefplan 

 Cliënt en mantelzorger informeren/adviseren  
n.a.v. verzamelde gegevens 

 Mantelzorgondersteuning 
 
 
 

Intake huisbezoek en 
doornemen/toelichten Zorgleefplan: 

 Welke informatie is al bekend, checken of 
informatie juist is 

 Verloop ziekteproces 

 Behandel-/zorgmogelijkheden 

 Zorgleefplan opstellen en onderdelen toewijzen 
aan hulpverleners 
 
 
 

Visitekaartje casemanager 
Zorgleveringsovereenkomst 
Indicatieformulier 
Folders (in ieder geval):  

 Casemanager Dementie, EHBD-koffer, 
Dementie Netwerk. Uitdelen op papier en 
wijzen op mogelijkheid printen vanaf web-
site Quartz 

 Agenda Alzheimer Café (per mail verstuurd 
naar casemanager door Quartz) 

 Rechtsbescherming bij dementie (zie web-
site Alzheimer Nederland) 

Verwijzen naar: 

 Steunpunt Mantelzorg in gemeente cliënt 

 Website Zorg voor Elkaar 
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Planning Wat Hoe, vorm Documenten in Zorgleefplan  

W 2-4  
 
 
Zorgcoördinatie: 

 Informatie uitwisseling 

 Afstemming zorg, behandeling en begeleiding 

 
 
 
Telefonisch / schriftelijk overleg met betrokken hulp-
verleners: 

 Informatie delen en zorgafspraken maken met 
hulp-verleners 

 Altijd terugkoppeling aan huisarts 

 Digitale literatuurlijst / nuttige websites uit 
EHBD-koffer (in bezit van elke casemanager) 

 
 
 
 
 
Terugkoppelingformulier 
 

W 5-8 Cliënt(systeem): 

 Toelichten en vaststellen Zorgleefplan 

 Informeren en adviseren 

 Afspraken over zorg 

 Afspraken over vorm en frequentie van 
contact voor vervolg 

 Casemanager is aanspreekpunt 
 
Behandelaar/aanvrager: 

 Terugkoppeling 

 Casemanager coördineert zorg, waar nodig in 
samenspraak met betrokken wijkverpleeg-
kundige 
 

Huisbezoek en familiegesprek: 

 Aanspreekpunt voor cliënt(systeem) en betrokken 
hulpverleners 

 Regelmatig contact met cliënt, onder andere 
telefonisch/e-mail 

 Casemanager onderhoudt contact met huisarts 
 
 
 
 

 
 
 
Schaduwdossier 
Rapportage 

 

Algemene informatie 
 

   

Financieringsstroom ZVW en WLZ 

Aanbieder De Zorgboog en Savant Zorg 

Uitvoering Casemanager 

Cliëntengroep Cliënten met ‘niet-pluis’ symptomen 

Plaats van handeling Thuissituatie cliënt 

In samenwerking met Huisarts, (eventueel) andere betrokken zorgverleners 
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CASEMANAGEMENT DEMENTIE: MONITORING TOT AFSLUITING/OPNAMECOÖRDINATIE 
Doelstelling Door 
o Op behoefte afgestemde zorg, begeleiding en ondersteuning van cliënt(systeem) → Monitoren, observeren, signaleren, coördineren, begeleiden 

en ondersteunen 
o Voorkomen van overbelasting cliënt(systeem)  
o Voorkomen van overbelasting mantelzorger  
o Uitstel opname van cliënt met dementie in zorginstelling  

 
Planning Wat Hoe, vorm Documenten in Zorgleefplan  

W 1-26 Monitoring cliënt 

 Signaleren en bespreken van problemen en 
inzetten benodigde zorg, informeren 
betrokken hulpverleners bij wijzigingen 

 Signaleren en bespreken van 
gedragsproblematiek; geven van 
omgangsadviezen en achterlaten schriftelijk 
informatiemateriaal 

 Behoeften inventariseren  

 Evalueren en zo nodig bijstellen Zorgleefplan 

 Indicatie bijstellen (casemanagement, Wlz) 

Huisbezoek (min 1x per 26 weken) 
Telefonisch 
 
 
Consulteren andere deskundigheid (bijvoorbeeld GGZ, 
SOG) 
 
Inzet vrijwilligers, maaltijdvoorziening, alarmering, 
deelname Alzheimer Café, respijtzorg en dergelijke 
 
  

Zorgleefplan bijstellen 
 

W 1-26 Monitoring cliëntsysteem 

 Signaleren en bespreken van (dreigende) 
overbelasting  

 Inzetten van interventies ter ontlasting 
mantelzorger 

 Evalueren en zo nodig bijstellen Zorgleefplan 
 
 
 
 
Uitwisseling gegevens en informatie aan betrokken 
hulpverleners  

Huisbezoek (min 1x per 26 weken), telefonisch/e-mail 
Ediz afnemen 
  
Bijvoorbeeld extra zorg inzetten, vrijwilligers  inschakelen, 
deelname Alzheimer Café stimuleren 
 
 
 
 
 
Multidisciplinair overleg: 

 Als cliënt besproken wordt op initiatief casemanager 
of een andere deelnemer aan het MDO 

 De eigen organisatie bepaalt of de casemanager 
alleen zo nodig of standaard aanwezig is bij het MDO 
 

Zorgleefplan bijstellen 
Ediz: 

 Probleemlijst 

 Overzicht interventies 
Informatiemateriaal: 

 Zie boven: folders en verwijzen naar 

 Voorzieningenlijst 

 Guido 
Schaduwdossier 
 
Zorgleefplan bijstellen 
Mutatieafspraken 
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Planning Wat Hoe, vorm Documenten in Zorgleefplan  

W 1-26 Organisatie/deelname familiegesprek 
Ondersteunen en versterken cliëntsysteem: 

 Informeren  

 Op één lijn krijgen 

 Nieuwe ontwikkelingen bespreken 

 Overgang naar nieuwe fase 
 
Bij eventuele (crisis)opname: voorbereiding op 
opname / overplaatsing: 

 Overleg familie en opname-instelling 

 Volgen crisisprotocol 
 

Huisbezoek 
 
 
 
 
 
 
Casemanager legt contact met opname-instelling en 
betrokken zorgverleners 

Verslag familiegesprek in Zorgleefplan 
 
 
 
 
 
 
Zorgleefplan bijstellen 

 
Algemene informatie 
 

 
  

Financieringsstroom ZVW en WLZ 

Aanbieder De Zorgboog en Savant Zorg 

Uitvoering Casemanager 

Cliëntengroep Cliënten met diagnose dementie 

Plaats van handeling Thuissituatie cliënt 

In samenwerking met Huisarts, (eventueel) andere betrokken zorgverleners 
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CASEMANAGEMENT DEMENTIE: AFSLUITING/OPNAMECOÖRDINATIE 
 
Doelstelling Door 
Bij opname zorginstelling:  → Informeren, adviseren en begeleiden 
o Waarborgen continuïteit van zorg → Dossier-/ informatieoverdracht 
o Verminderen negatieve consequenties van veranderingen t.g.v. opname in zorginstelling → Evalueren 
Bij overlijden:  
o Ondersteuning mantelzorgers  
o Nazorg mantelzorgers  

 

Planning Wat Hoe, vorm Documenten in Zorgleefplan  

W 1-3 Bij opname zorginstelling: 

 Voorbereiding op overplaatsing 

 Overdacht naar andere instelling 

 Informeren betrokken hulpverleners 
 
 
 
 
 
 
 
Nazorg mantelzorger door middel van: 

 afsluitend gesprek met mantelzorger of 
evaluatiegesprek met mantelzorger, EVV’er 
en casemanager 
 

1 of 2 huisbezoeken 
Advies over rondleiding, informatieavond en over diverse 
woonvormen 
Schriftelijke overdracht met behulp van het overdrachts-
formulier van de eigen instelling / Zorgleefplan 
 
Acuut: telefonisch, schriftelijk nasturen 
 
Huisbezoek 
Telefonisch 
 

Folder Bopz 
 
 
Informatiemateriaal, 
hulplijneninformatie 

W 1-3 Bij overlijden: 

 Nazorggesprek mantelzorger evt. op naam 
mantelzorger 

 Betrokkenen informeren 

 Administratie afsluiten 
 

Huisbezoek 
Telefonisch/e-mail 

Sluiten dossier 
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Algemene informatie 
 

 
  

Financieringsstroom ZVW en WLZ 

Aanbieder De Zorgboog en Savant Zorg 

Uitvoering Casemanager 

Cliëntengroep Cliënten met diagnose dementie 

Plaats van handeling Thuissituatie cliënt 

In samenwerking met Huisarts, (eventueel) andere betrokken zorgverleners 

 


