
Zeeland	als voorbeeld:	All	the	
way?

“U	staat er niet alleen voor”



Business	case	2010	nog	in	AWBZ
Fase Lengte fase Impact op zorginzet 
1. diagnostiek Verkort aan 

achterkant: half jaar 
Screening van 0% naar 50% 
Diagnostiek 1e lijn: van 20% naar 100% 
Diagnostiek 2e lijn: van 25% naar 100% 

2. ondersteuning Verlengd aan 
voorkant: half jaar 

Minder inzet huisarts (halvering) 
Latere en minder inzet AWBZ-begeleiding 
(substitutie naar casemanager) 

3. verzorging Verlengd aan achter-
kant: 1 maand per jaar 
casemanagement 

Minder inzet huisarts (halvering; substitutie 
naar casemanager) 
Forse reductie crisisopname (75%) 
Totale kosten blijven gelijk, maar uitgesmeerd 

4. woonvorm Verkort aan voorkant: 
1 maand per jaar 
casemanagement 

Verhouding verblijf verzorgings-/verpleeghuis 
verschuift met 0,1 t.g.v. verzorgingshuis 

5. palliatieve zorg Geen impact Geen crisisopnamen meer 
Nazorg mantelzorg 
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Casemanagement en zorgplan 

Controle	&	management;	indicatoren,	taken,	bevoegdheden

Criteria	voor	goed	ketenmanagement

Effecten 
mensen 

met 
dementie 

en 
mantel-
zorgers



Uitgangspunten
• Cliëntsysteem (cliënt+mantelzorger)
• Keuzevrijheid	klant
• Huisarts/SOG	ketenregisseur
• Actieve	vroegsignalering
• Casemanager	van	niet-pluis	tot	(na)	overlijden	of	

opname
• MDO
• Transmuraal	zorgplan
• Belevings- en	vraaggericht



Functie	Casemanager	dementie
‘Spin	in	het	web’

Een	casemanager	dementie	is	een	
onafhankelijke ervaren	zorgverlener	op	

het	gebied	van	dementiezorg.	
Een	vast	aanspreekpunt	voor	de	cliënt	
en	zijn	mantelzorger(s)	én	professionals	

(zoals	thuiszorg,	dagbehandeling).	



De	casemanager	is	de	schakel	die	alle	
verbindingsstukjes	bijeen	houdt en	kennis	en	
contacten	heeft	betreffende	de	sociale	kaart



Dit	is	er	zo	eentje…

Met	de	waarschuwing:	als	u	haar	in	het	wild	
tegen	komt,	haal	haar	dan	niet	aan,	maar	bel	
mij…



Thuiszorg-
organisaties in de 
regio

De regionale patiëntreis op hoofdlijnen in 
beeld

*Knelpunten kunnen bestaan uit leemtes in het aanbod, teveel & onoverzichtelijk aanbod, problemen met toegang tot zorg, 
etc.  8

Niet pluis Diagnose Begeleiding Thuiszorg Zorg uit huis

• Vrijwilligers-
organisaties

• Loketten als 
Porthos

• Sociale 
wijkteams

• Gemeente

• Geheugenpoli
• Ontmoetingscen

tra
• Dagverzorging
• Psychologisch 

advies

• Dementia app
• Mimakker
• Logeerhuis
• Ergotherapeut
• Diëtisten
• Geriatrisch 

fysiotherapeut
• Into D’Mentia

Woonzorgcentra

767 inwoners

1.534 mantelzorgers

8.109  inwoners

16.218 mantelzorgers

• Odense Huis
• Huisartsen

• Thuiszorg 
• Internet 

• Niet-digitale informatie
• Alzheimercafés

• Casemanagers 
• Welzijnsorganisaties 

• SOG/ Geriater
• Trainingen vrijwilligers en mantelzorgers

• Dagbehandeling 
• Vrijwilligersorganisaties 



Succesfactoren:
• Eigen	organisatie/rechtsvorm	(stichting)
• Bestuurlijk	draagvlak
• Financiële	draagkracht
• Registratie
• Onafhankelijkheid	is	

toegang+versneller+signaleringsfunctie
• Casemanagement	is	basis	voor	kennisnetwerk
• RELATIE!
• Betrek	huisartsen	(vóóraf)
• Maatwerk!



Knelpunten:
• Financiering
• Schotten	en	domeinen
• Organisatiebelangen
• Organisatievermogen	huisartsen
• ICT
• (Na)zorg	na	opname	

familie/systeem



Helpt	het?
• Langer	thuis	(	dus	kortere	

opname!)
• Perverse	financiële	prikkels
• Hoge	klant	tevredenheid



Vragen?


