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Samenvatting 

Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in Nederland naar verwachting 
stijgen van 260.000 naar 500.000 in 2040. Ongeveer 70% van de mensen met dementie woont nog 
thuis. In de thuissituatie is voor iedereen met dementie een casemanager dementie beschikbaar die 
de cliënt met dementie begeleidt en de zorg coördineert. In Nederland wordt casemanagement 
dementie volgens verschillende casemanagementmodellen vormgegeven. Binnen deze modellen 
werkt de casemanager veel samen met andere professionals, waaronder huisartsen. In de literatuur 
wordt het belang van een goede samenwerking tussen casemanagers en huisartsen benadrukt, maar 
is niet onderzocht op welke wijze deze samenwerking plaatsvindt. Daarom is in dit onderzoek 
onderzocht hoe de samenwerking tussen casemanagers dementie en huisartsen vormgegeven wordt 
in regio’s die verschillende casemanagementmodellen hanteren en welke factoren deze 
samenwerking beïnvloeden. Dit is onderzocht aan de hand van de volgende centrale vraagstelling: 
‘Welke factoren bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen een casemanager dementie en 
huisartsen en hoe kan deze samenwerking in de toekomst beter worden vormgegeven?’  
  
Om deze vraag te beantwoorden is een beschrijvend kwalitatief onderzoek, met verklarende 
aspecten, uitgevoerd. De dementieketens uit zowel de regio Noordelijke Maasvallei als Zoetermeer 
zijn bereid gevonden mee te werken aan dit onderzoek. In de regio Noordelijke Maasvallei zijn vier 
casemanagers dementie, twee huisartsen en de ketenregisseur geïnterviewd, terwijl in de regio 
Zoetermeer drie casemanagers dementie, drie huisartsen en de ketenregisseur zijn geïnterviewd. 
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van beschikbare literatuur, semigestructureerde interviews 
en beschikbare documenten uit de dementieketens. De interviews zijn getranscribeerd, waarna 
analyse via codering heeft plaatsgevonden.   
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat samenwerking tussen casemanagers dementie en huisartsen in 
beide regio’s voornamelijk op klinisch niveau plaatsvindt, rondom de behandeling van een cliënt. In 
Zoetermeer heeft de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke adviserende rol richting de 
casemanagers, waardoor de betrokkenheid van de huisartsen minder groot is dan in de regio 
Noordelijke Maasvallei waar de inzet van de specialist ouderengeneeskunde beperkt is. In beide 
regio’s zijn de respondenten positief over de kwaliteit van de samenwerking, waarbij in Zoetermeer 
de kanttekening wordt gemaakt dat er te weinig betrokkenheid is in de samenwerking.  
 
Verschillende factoren beïnvloeden de samenwerking. Geconcludeerd kan worden dat het hebben 
van een gezamenlijke ambitie de invloed van remmende factoren verminderd. Belangen spelen een 
rol in de samenwerking, waarbij de verlaging van de werkdruk een belang van de huisartsen is wat de 
samenwerking bevordert, juist doordat de inzet van casemanagement dementie hun werkdruk 
vermindert. Werkdruk is daarentegen een remmende factor voor samenwerking op professioneel 
niveau, doordat afstemming op professioneel niveau leidt tot een hogere werkdruk bij huisartsen.  
Vertrouwen wordt opgebouwd door zowel een goede reputatie als door het hebben van persoonlijk 
contact binnen de samenwerking. De aanwezigheid van vertrouwen zorgt ervoor dat het makkelijker 
is om verantwoordelijkheden af te stemmen. Daarnaast zorgt persoonlijk contact voor een 
intensievere samenwerking en meer betrokkenheid, waardoor beter geanticipeerd kan worden op de 
zorg voor de cliënten met dementie.  
 
De samenwerking kan in de toekomst verder verbeteren wanneer er meer professionele integratie 
plaatsvindt tussen huisartsen en casemanagers dementie, waarbij afstemming plaatsvindt over de 
vorm van de samenwerking en verwachtingen en wensen worden uitgesproken. Daarnaast is het met 
name in de regio Zoetermeer van belang om de betrokkenheid van huisartsen te vergroten door het 
samenwerkingsmodel te verbeteren en de rollen van de specialist ouderengeneeskunde en 
huisartsen beter op elkaar af te stemmen.   
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Hoofdstuk 1. Inleiding  

 

1.1 Aanleiding 

In 2016 hadden in Nederland ruim 260.000 mensen de aandoening dementie. Daarnaast is er een 
grote groep mensen met dementie zonder gestelde diagnose. Als gevolg van de vergrijzing zal het 
aantal mensen met dementie naar verwachting stijgen tot een half miljoen in 2040. Dit heeft grote 
gevolgen voor de zorgkosten in Nederland. Circa 70 procent van de mensen met dementie woont 
nog thuis. Dit wordt gestimuleerd door het huidige gezondheidszorgbeleid in Nederland (Vrijsen et 
al., 2016). Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van anderen en de ziektelast neemt 
steeds verder toe. Hierdoor wordt veel gevraagd van zowel informele zorgverleners als professionele 
zorgverleners (MacNeill-Vroomen, 2012). De aandoening dementie heeft niet alleen een grote 
impact op de mensen met dementie zelf, maar ook op hun familie en mantelzorgers. Daarnaast heeft 
deze aandoening een grote impact op de Nederlandse samenleving doordat dementie de volksziekte 
is met de hoogste zorgkosten. In 2014 bedroegen deze zorgkosten ongeveer 4,7 miljard euro, wat 5% 
van de totale zorgkosten is. Deze kosten zullen door de toename van het aantal mensen met 
dementie naar verwachting jaarlijks met gemiddeld 2,7% stijgen (Vrijsen et al., 2016).      
 
De ondersteuning bij dementie kan onder verschillende wetten vallen, de WMO, ZVW of de Wlz. Bij 
beginnende dementie kan praktische hulp bij het dagelijks leven nodig zijn. Dit wordt vanuit de 
gemeente geregeld, met eventueel begeleiding van een ouderenadviseur of cliëntondersteuner. 
Vanaf het moment dat een huisarts dementie vermoedt, start het diagnosetraject. Vanaf dat 
moment is vanuit de Zorgverzekeringswet casemanagement dementie mogelijk. De casemanager 
organiseert de benodigde hulp, zoals wijkverpleging of (groeps)begeleiding vanuit de WMO (VWS, 
2017).    
 
De zorg voor mensen met dementie is complex doordat dementie vaak gepaard gaat met 
comorbiditeit en sociale problemen. Hierdoor is het ziekteproces zwaar voor zowel de cliënt met 
dementie als de mantelzorgers. Om de zorg voor mensen met dementie thuis langer en beter vol te 
houden is een landelijk Programma Ketenzorg Dementie gestart in 2008, waarbij in 2009 
casemanagement dementie is ingevoerd (Peeters et al., 2012).  
Op cliëntniveau wordt de dementiezorg gecoördineerd door de casemanager dementie. Op regionaal 
niveau wordt de dementiezorg georganiseerd door netwerken waar de verschillende betrokken 
professionals en organisaties deel van uit maken. Deze netwerken verschillen veel van elkaar in 
samenstelling, samenwerkingsafspraken, visie en inhoud (Vrijsen et al., 2016).  
Ook in de professionele uitvoering van casemanagement dementie zijn verschillen zichtbaar tussen 
de regionale netwerken. Huijsman (2017) maakt onderscheid tussen vier hoofdmodellen met 
veertien submodellen waarbij verschillen zichtbaar zijn in de invulling van casemanagement 
dementie tijdens het ziektebeloop. Deze modellen worden in het theoretisch kader verder 
uitgewerkt.  
 
Khanassov et al. (2014a) hebben een systematische review uitgevoerd naar de slaag- en faalfactoren 
van casemanagement in de eerstelijnszorg. Hieruit blijkt dat één van de slaagfactoren is dat er een 
goede integratie met de eerstelijnspraktijk is gerealiseerd. Dit blijkt ook uit een volgende 
systematische review van Khanassov et al. (2014b) waaruit mede naar voren komt dat een effectieve 
communicatie met de eerstelijnszorg positieve uitkomsten heeft op informele zorgverleners. Deze 
uitkomst werd opnieuw bevestigd tijdens een derde systematische review van Khanassov & Vedel 
(2016).   
 
Interessant om te bezien is hoe deze samenwerking binnen de eerstelijns zorg tussen huisartsen en 
casemanagers dementie vorm krijgt in diverse regionale netwerken. Hierbij is het relevant om te 
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bezien welke factoren de samenwerking beïnvloeden, waardoor inzicht in de samenwerkingsrelatie 
ontstaat en de zorg voor cliënten met dementie kan verbeteren.   
 

1.2 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de samenwerking tussen casemanagers 
dementie en huisartsen. Hierdoor kunnen bevorderende en belemmerende factoren ten opzichte 
van deze samenwerking beschreven worden waardoor verbetering van deze samenwerking in de 
toekomst mogelijk wordt, wat zal leiden tot een betere kwaliteit van zorg voor mensen met 
dementie.  
 

1.3 Hoofdvraag 

Welke factoren bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen casemanagers dementie en 
huisartsen en hoe kan deze samenwerking in de toekomst beter worden vormgegeven?  
 

1.4 Deelvragen 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden worden de volgende deelvragen gesteld: 
1. Op welke manier wordt in de verschillende modellen van casemanagement dementie de 

samenwerking tussen casemanagers en huisartsen vormgegeven?   
2. Hoe ervaren de huisartsen en casemanagers dementie in twee regionale netwerken de 

kwaliteit van hun samenwerking?  
3. Welke factoren en actoren bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen huisartsen 

en casemanagers dementie en hoe kunnen deze de samenwerking beïnvloeden? 
4. Wat zijn de verwachtingen van casemanagers dementie en huisartsen met betrekking tot 

hun samenwerking in de toekomst en hoe kan dit de (kwaliteit van) zorg voor mensen met 
dementie verbeteren?  
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

2.1 Casemanagement 

Casemanagement is een samenwerkingsproces waarbij verschillende zorgverleners zorg leveren die 
op elkaar afgestemd wordt door één centrale zorgverlener. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden en wensen van de cliënt en zijn naasten. Dit afstemmen en coördineren van de 
zorgverlener draagt bij aan een hogere patiëntveiligheid en kwalitatief hoogstaande zorg tegen 
lagere kosten (Hussein et al., 1999).    
 
Casemanagement komt veel voor in de geestelijke gezondheidszorg. Thornicrof (1991) geeft aan dat 
casemanagement op veel verschillende manieren wordt gedefinieerd in de literatuur. Over het 
algemeen wordt in de literatuur elk zorgproces, waarin de verschillende zorgmodules centraal 
georganiseerd worden en waarin gestructureerd samenhang gebracht wordt, als casemanagement 
beschouwd. Zo bevatten veel zorgprogramma’s kenmerken van casemanagement (van der Put, 
2015).  
 
Casemanagement is aan het einde van de 18e eeuw ontstaan in de Verenigde Staten in de sociale 
sector. Vanaf het begin van de 19e eeuw werd casemanagement ook uitgevoerd door 
verpleegkundigen uit de psychiatrische sector. Later werd dit ook gebruikt in de ouderenzorg, 
jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Vanaf 1980 wordt casemanagement ook toegepast in de algemene 
gezondheidszorg (Riet & Wouters, 2007).  
 
Eén van de voornaamste redenen voor het ontwikkelen van casemanagement was het terugdringen 
van de zorgkosten. Door casemanagement kan de zorg voor mensen met langdurige en meervoudige 
problematiek beter gecoördineerd en ondersteund worden (van der Put, 2015). Tegenwoordig wordt 
casemanagement met name ingezet om de patiënttevredenheid te verhogen, om complicaties te 
verminderen van de behandeling (Zwarenstein et al., 2009), kostenbesparing te bereiken en de 
kwaliteit van zorg te verhogen (Taylor, 1999; Yamamoto et al., 2005). Andere redenen voor het 
inzetten van casemanagement zijn het vergroten van kennis over de ziekte en de behandeling, 
ondersteuning bieden tijdens het hele ziektetraject en het verminderen van de fragmentatie van zorg 
(Yamamoto et al., 2005) en om multidisciplinaire zorg aan complexe patiënten te verbeteren (Latour 
et al., 2007).  
 

2.2 Casemanagement dementie 

Het toenemende aantal mensen met dementie heeft, samen met het complexe zorg- en 
financieringssysteem, geleid tot de ontwikkeling van casemanagement dementie in Nederland. In het 
beginstadium was casemanagement dementie gericht op ondersteuning en begeleiding van cliënten 
en familie op de lange termijn, gedurende het complete ziekteverloop (Minkman, 2009). 
 
In 2013 werd de Zorgstandaard Dementie uitgebracht door Alzheimer Nederland & Vilans. De 
Zorgstandaard Dementie gebruikt de volgende definitie voor casemanagement dementie: ‘Het 
systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste 
professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op thuiswonende 
mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot 
aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden.’ 
 

2.2.1 De aandoening dementie 

In 2018 hebben in Nederland ongeveer 270.000 mensen de aandoening dementie. Dit aantal zal naar 
verwachting stijgen tot meer dan 500.000 mensen in 2040. Dementie is een syndroom waarbij de 



9 
 

hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
zenuwcellen in de hersenen, of de verbindingen tussen deze zenuwcellen, niet meer functioneren. 
Hierdoor functioneren de hersenen steeds minder goed. Veel voorkomende symptomen zijn 
geheugenproblemen, problemen met denken en taal en veranderingen in gedrag. Bij een gevorderd 
ziekteproces verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn of haar leven en wordt 
steeds afhankelijker van informele en formele zorg. De meest voorkomende vorm van dementie is 
Alzheimer, gevolgd door vasculaire dementie. Voor dementie is nog geen geneesmiddel gevonden 
(Alzheimer Nederland, 2018).  
 

2.2.2 De inrichting van casemanagement dementie 

Het doel van casemanagement dementie is tegemoetkomen aan problemen en zorgvragen van 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hierbij kan gedacht worden aan vragen over 
mogelijkheden voor zorg en begeleiding en over het ziekteverloop. Ook wordt aandacht besteed aan 
de belasting van mantelzorgers en wordt miscommunicatie tussen zorgverleners onderling en tussen 
zorgverlener en cliënt voorkomen. Het beschikken over een vast en vertrouwd aanspreekpunt is 
belangrijk omdat de zorgbehoeften tijdens het ziekteverloop veranderen en complexer worden 
(Leidraad Ketenzorg Dementie, 2009). Daarnaast kan door de inzet van casemanagement meer 
samenhang, continuïteit en afstemming binnen de regionale dementiezorg gerealiseerd worden. De 
casemanager is hierbij een belangrijke schakel (Leidraad Ketenzorg Dementie, 2009).  
 
Volgens de Zorgstandaard Dementie moet aan alle mensen met een vermoeden van dementie bij de 
start van de diagnostiek een casemanager dementie aangeboden worden. Deze casemanager 
dementie begeleidt de cliënt en zijn of haar mantelzorgers gedurende het ziekteverloop. De 
casemanager heeft over het algemeen een opleiding tot verpleegkundige of maatschappelijk werker, 
aangevuld met een opleiding tot casemanager dementie (Alzheimer Nederland & Vilans, 2013; 
Huijsman, 2017). In bijna een derde van de dementienetwerken wordt casemanagement dementie 
niet alleen door casemanagers uitgevoerd, maar ook door wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs 
en door POH’s (Praktijkondersteuners Huisartsenzorg) (Francke & Peeters, 2015).  
 

2.3 Modellen voor casemanagement dementie 

In Nederland worden twee prominente modellen voor casemanagement dementie gebruikt, het 
netwerkmodel en het geïntegreerde zorg model (MacNeill-Vroomen, 2012). Het netwerkmodel 
bestaat uit een dementienetwerk waarin verschillende casemanagers werkzaam zijn, waarbij de 
casemanager werkzaam is als een bemiddelaar tussen de cliënt en de verschillende zorgverleners. 
Het geïntegreerde zorgmodel beschrijft een dementienetwerk waarin zowel casemanagers als 
andere zorgverleners werkzaam zijn binnen één onafhankelijke organisatie. In dit model start 
casemanagement voordat de diagnose dementie wordt gesteld, in tegenstelling tot in het 
netwerkmodel (MacNeill-Vroomen, 2012). 
 
Huijsman (2017) heeft de twee modellen voor casemanagement dementie (MacNeill-Vroomen, 
2012) verder uitgewerkt tot vier hoofdmodellen met 14 subvarianten die in Nederland voorkomen. 
De varianten in de uitvoering van professioneel casemanagement in Nederland zijn in deze modellen 
geconceptualiseerd. Deze modellen verschillen enerzijds voornamelijk in de inzet van een 
generalistische of specialistische casemanager dementie en anderzijds in het al dan niet hanteren 
van het principe continuïteit in één persoon tijdens het gehele ziekteproces (Huijsman, 2017).  
 
In het eerste model, ‘continuïteit in één persoon’ is één casemanager betrokken gedurende het hele 
ziekteproces. In model twee, ‘het stapelmodel’, begint een generalistische zorgprofessional de 
trajectbegeleiding. Wanneer de situatie van de cliënt complex wordt komt hier een specialistische 
casemanager bij die de intensieve begeleiding combineert met eigen interventies. In model drie, ‘het 
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overdrachtsmodel’ neemt de specialistische casemanager een complex wordende cliënt over van de 
generalistische zorgverlener. In het vierde model, ‘triagemodel’, wordt de hoogste expertise aan de 
voorkant ingezet, waarna een generalistische zorgverlener de cliënt overneemt (Huijsman, 2017).  
 

2.4 Samenwerking casemanager en huisarts 

In alle vier de modellen vindt samenwerking plaats tussen de casemanager en de huisarts. Een 
huisarts is ‘een basisarts met een specialisatie als huisarts die het eerste aanspreekpunt is voor 
mensen met problemen met hun gezondheid in de ruimste zin’ (Nictiz, 2013).  
 
Khanassov & Vedel (2016) hebben een review over 54 studies uitgevoerd naar het effect van een 
goede samenwerking tussen casemanagers en huisartsen op het vervullen van de wensen van 
cliënten en hun mantelzorgers. Hieruit blijkt dat de samenwerking op verschillende aspecten van de 
zorgverlening plaatsvindt. Uit een eerdere review van Khanassov et al. (2014b) naar factoren die de 
implementatie van casemanagement beperken, blijkt dat een goede communicatie tussen 
eerstelijnszorgverleners en de casemanager een noodzakelijke voorwaarde is om betere zorg te 
kunnen verlenen.  
 
Uit onderzoek van Minkman (2009) blijkt dat de betrokkenheid van huisartsen door casemanagers als 
ingewikkeld wordt beschouwd, terwijl tegelijkertijd aangegeven wordt dat deze betrokkenheid 
belangrijk is voor goede verwijzingen en diagnostiek.   
 

2.5 Effecten samenwerking huisarts en casemanager 

Callahan et al. (2006) geven op basis van een randomized controlled trial (RCT) aan dat cliëntgerichte 
zorg, waarbij de huisarts nauw samenwerkt met een casemanager, leidt tot vermindering van 
psychische problemen en gedragsproblemen bij mensen met dementie. Daarnaast heeft dit 
vermindering van stress bij mantelzorgers tot gevolg. Geen effecten werden gevonden op cognitieve 
functies en uitstel van opname in de langdurige zorg.  
Khanassov & Vedel (2016) geven aan dat de samenwerking tussen de casemanager en huisarts een 
belangrijk element in casemanagement is. Regelmatige contact tussen de huisarts en casemanager is 
essentieel om patiëntgerichte zorg te kunnen verlenen. Huisartsen kunnen de zorgplannen voor de 
cliënten met dementie tijdig en effectief aanpassen aan de wensen van de cliënten doordat ze door 
de regelmatige communicatie met de casemanager goed op de hoogte zijn van deze wensen. 
 

2.6 Integrale zorg 

Chronische zorg, zoals de dementiezorg, is vaak gefragmenteerd en hiërarchisch ingesteld. Hierdoor 
ontstaan verschillende problemen, zoals gefragmenteerde zorg waarin patiënten geen overzicht 
hebben, maar ook dat zorgprofessionals gedwongen worden om bureaucratisch te werken waarbij 
onvoldoende ruimte is voor professionele autonomie (Pless et al., 2016).  
Het begrip integrale zorg wordt vaak als oplossing gepresenteerd voor deze problemen. Integrale 
zorg wordt gezien als een wereldwijde trend die gericht is op het verbeteren van coördinatie en 
optimalisatie van het zorgaanbod (Kodner & Spreeuwenberg, 2002), met als doel de efficiëntie, 
toegankelijkheid, patiëntgerichtheid en kwaliteit van zorg te verbeteren (Gröne & Garcia-Barbero, 
2002). Uit deze definities blijkt dat het begrip integrale zorg een breed begrip is, wat veel ruimte voor 
interpretatie laat.  
 
Valentijn et al. (2013) hebben een model ontwikkeld om het begrip integrale zorg te 
conceptualiseren en in te kaderen. Zij onderscheiden drie niveaus van integrale zorg: het micro-, 
meso- en macroniveau.  
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Op microniveau vindt klinische integratie plaats. Dit houdt in dat op het niveau van de behandeling 
van de cliënt integratie plaatsvindt door afstemming tussen zorgverleners van verschillende 
disciplines. Hierdoor worden behandelingen op elkaar afgestemd met behulp van bijvoorbeeld 
protocollen, multidisciplinaire overleggen en het gebruik van een integraal patiëntdossier. Het werk 
van een casemanager dementie bevindt zich voornamelijk op dit niveau door op cliëntniveau 
behandelingen te coördineren en de cliënt hierin te begeleiden.  
Op mesoniveau vindt zowel professionele integratie als organisatorische integratie plaats. 
Professionele integratie verwijst naar coördinatie en partnerschap tussen zorgprofessionals die in 
dezelfde of in verschillende organisaties werken. Binnen een dementieketen werkt de casemanager 
samen met verschillende zorgprofessionals, waaronder huisartsen, om de zorg en begeleiding van 
cliënten met dementie te organiseren. Bij professionele integratie gaat het met name om het 
afstemmen van werkwijzen en professionele samenwerking.  
Organisatorische integratie duidt op coördinatie tussen organisaties, door middel van 
netwerkvorming of het opzetten van samenwerkingsverbanden, zoals een dementieketen.  
Op macroniveau is er sprake van systeemintegratie. Deze vorm van integratie richt zich op een 
holistische aanpak op het niveau van het gezondheidszorgsysteem om aan de behoeften van de 
populatie zo efficiënt mogelijk te voldoen (Valentijn et al., 2013). 
 
In elke hier boven genoemde vorm van integratie vindt daarnaast ook horizontale en verticale 
integratie plaats. Met horizontale integratie wordt afstemming en integratie van zorg op een enkel 
niveau bedoeld, zoals afstemming van behandelingen in de eerstelijnszorg. Bij verticale integratie 
worden verschillende niveaus met elkaar verbonden, waarbij bijvoorbeeld professionals hun 
handelen afstemmen op de belangen van hun eigen organisatie of een andere organisatie (Valentijn 
et al., 2013). 
 
Daarnaast is er bij integrale zorg sprake van normatieve en functionele integratie. Met normatieve 
integratie wordt het delen en begrijpen van de waarden en normen tussen de verschillende niveaus 
van integratie bedoeld. Hierbij worden cultuur, waarden en normen geïntegreerd en gedeeld tussen 
de samenwerkende organisaties, professies en individuen.  
Functionele integratie richt zich op het ondersteunen van de verschillende niveaus van integratie. 
Hierbij kan gedacht worden aan het coördineren van financieel management, planning, 
administratieve systemen om de integratie van zorg te bevorderen en ondersteunen (Valentijn et al., 
2013).  
 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat casemanagement gaat om het afstemmen en coördineren 
van zorg, wat de kern is van het begrip integrale zorg. Hiermee kan de zorg voor cliënten efficiënter 
en meer cliëntgericht worden. Bij de aandoening dementie geldt ook dat casemanagement de laatste 
jaren steeds vaker ingezet wordt in Nederland, met positieve effecten. Casemanagers zijn werkzaam 
volgens verschillende casemanagementmodellen, waarin verschillen zichtbaar zijn in de continuïteit 
van de ondersteuning of in de al dan niet specialistische aanpak. Echter is in alle modellen sprake van 
afstemming tussen de casemanager dementie en andere betrokken zorgprofessionals, waarbij in dit 
onderzoek gefocust wordt op de huisartsenprofessie. Deze afstemming is nodig omdat coördinatie 
van de zorgverlening één van de hoofdtaken is van een casemanager, maar ook omdat de literatuur 
laat zien dat een goed functionerende samenwerking positieve effecten kan hebben op zowel de 
kwaliteit van leven van de betreffende cliënt als op de kwaliteit van zorg (Callahan et al. 2006; 
Khanassov & Vedel, 2016).  
De verschillende beschreven vormen van integratie binnen integrale zorg zijn allemaal terug te 
vinden in de dagelijkse praktijk van casemanagement dementie. Hierbij speelt het grootste deel van 
de werkzaamheden van de casemanager zich af op het niveau van klinische integratie. Afstemming 
van de samenwerking met andere professionals, zoals huisartsen, vindt plaats op mesoniveau in de 
vorm van professionele integratie.  
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Deze vormen van integratie beïnvloeden de samenwerkingsrelatie van zorgprofessionals, waarbij in 
dit onderzoek ingezoomd wordt op casemanagers dementie en huisartsen. In de volgende paragraaf 
wordt beschreven deze samenwerkingsrelatie vorm krijgt binnen integrale zorg en hoe de 
verschillende aspecten van samenwerking binnen de vormen van integratie van zorg gestalte krijgen.  

 
Figuur 1. Conceptueel framewerk voor integrale zorg (Valentijn et al., 2013). 

 

2.7 Samenwerking binnen integrale zorg  

Bremekamp et al. (2009) beschrijven vijf kenmerken van samenwerkingsrelaties en introduceren het 
‘kijkglas voor samenwerkingsvraagstukken’. In hun artikel proberen de auteurs niet te focussen op 
één aspect van samenwerking maar zo breed mogelijk naar samenwerking te kijken. Dat is passend 
bij dit onderzoek omdat dit een explorerend onderzoek is naar factoren die de samenwerking tussen 
huisartsen en casemanagers kunnen beïnvloeden.  
 
Deze kenmerken zijn terug te vinden in de samenwerking tussen huisartsen en casemanagers. Zo 
moeten beide partijen soms autonomie opgeven in het vertrouwen er meer voor terug te krijgen 
(interdependentie). De context van dementiezorg is complex en kent verschillende partijen met elk 
hun eigen belangen en invloed (onduidelijk machtscentrum). Bij elke cliënt werken de casemanager 
en huisarts weer samen aan de beste zorg voor een cliënt en staan ze voor de uitdaging een 
gemeenschappelijk gedragen zorgtraject uit te voeren (nieuwe werkelijkheid), terwijl ze partijen zijn 
met overeenkomsten maar ook met verschillen (heterogeniteit). In het snel veranderende 
gezondheidszorgsysteem binnen Nederland is deze samenwerking een continu proces (dynamische 
context).  
 
Bremekamp et al. (2009) ontwikkelden het ‘kijkglas voor samenwerkingsvraagstukken’ om de 
samenwerkende partijen inzicht te geven bij problemen en vraagstukken die bovengenoemde 
kenmerken kunnen geven. Het model wordt opgebouwd rondom drie begrippen: ‘ambitie, belangen 
en context’. Deze begrippen zijn toepasbaar op de verschillende niveaus van integratie, zoals 
benoemd door Valentijn et al. (2013).  
 
Ambitie vormt de binnenste cirkel van het model en geeft de mate van overeenstemming aan over 
het gemeenschappelijke doel van de samenwerking. De noodzaak van een gezamenlijke ambitie 
wordt onderschreven door Ring & Van de Ven (1994) in het door hen ontwikkelde ‘Process 
Framework of Collaboration’. Om te komen tot een gedeelde ambitie zijn binnen de 
samenwerkingsrelatie dialoog en onderhandelingen nodig. Tijdens dit proces krijgt de samenwerking 
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meer vorm en inhoud, waardoor de samenwerking steviger wordt en een nieuwe werkelijkheid 
gecreëerd wordt waarin tot gemeenschappelijk gedragen opvattingen gekomen wordt (Bremekamp 
et al., 2009). Hierdoor leidt het proces van het komen tot een gezamenlijke ambitie tot toenemende 
normatieve integratie, zoals Valentijn et al. (2013) beschrijven. Zij zien normatieve integratie als 
onderdeel van integrale zorg. Bij normatieve integratie wordt gekeken naar de mate van gedeelde 
cultuur, waarden en normen tussen de samenwerkingspartners, op zowel cliëntniveau als 
netwerkniveau.  
 
In de middelste cirkel van het model worden de collectieve belangen, organisatiebelangen en 
persoonlijke belangen benoemd. Deze belangen bepalen hoe de partijen naar vraagstukken kijken. 
De wijze waarop de partijen tegenstrijdige belangen willen oplossen, teneinde een bepaald doel te 
bereiken, verdiept de samenwerking. Het omgaan met belangen is een essentieel onderdeel van een 
samenwerking (Thomson & Perry, 2006). In het regenboogmodel van Valentijn et al. (2013) worden 
belangen niet expliciet benoemd als cruciaal onderdeel van integrale zorg maar zijn belangen 
onderdeel van de begrippen horizontale en verticale integratie. Bij verticale integratie gaat het om 
afstemming tussen de verschillende niveaus van integratie waarbij belangen een rol spelen in deze 
afstemming. Hierbij stemt een zorgprofessional zijn handelen af op zowel de wensen van de cliënt 
(microniveau) als op organisatie- of netwerkbelangen (mesoniveau) en op overheidsbeleid 
(macroniveau). Bij horizontale integratie spelen belangen een rol in de samenwerking tussen 
zorgprofessionals binnen hetzelfde niveau van zorg, waarbij gedacht kan worden aan verwijzingen 
van een cliënt binnen de eerstelijnszorg.  
 
De buitenste cirkel van het kijkglas bevat de context van de samenwerkingsrelatie. Hierin worden 
drie invalshoeken benoemd, namelijk spelers, proces en omgeving. In deze context van de 
samenwerking worden verschillende kernbegrippen genoemd die die de samenwerkingsrelatie 
kunnen beïnvloeden. Onder de spelers worden zowel de professionals als de organisaties binnen de 
samenwerking verstaan. Het proces verwijst naar de ontwikkeling en uitvoering van de 
samenwerking en de omgeving verwijst naar de geschiedenis van de samenwerking en verschillende 
omgevingsfactoren, zoals economische, politieke en sociale aspecten. Het ontwikkelen van een 
goede samenwerking bestaat uit het zoeken naar een optimaal evenwicht tussen de samenwerkende 
partijen en hun omgevingsfactoren (Thomson & Perry, 2006). Valentijn et al. (2013) noemen 
functionele integratie als belangrijk aspect in het ondersteunen van integrale zorg. Hieronder wordt 
de ondersteuning van de organisaties, professionals en zorgverlening verstaan door middel van 
bijvoorbeeld administratieve ondersteuning en systemen. Deze vorm  wordt door Bremekamp et al. 
(2009) niet genoemd in de context van de samenwerking, terwijl dit volgens Valentijn et al. (2013) 
een belangrijke factor is bij het leveren van goede integrale zorg.  
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Figuur 1. Kijkglas voor samenwerkingsrelaties (Bremekamp et al., 2009). 

 

2.8 Conceptueel model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Samenwerking binnen integrale zorg vindt plaats op klinisch, professioneel en organisatorisch niveau 
(Valentijn, 2013). De modellen voor casemanagement (Huijsman, 2017) zijn van invloed op de wijze 
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waarop de samenwerkingsrelatie in de praktijk vorm krijgt. Een samenwerkingsrelatie wordt 
beïnvloedt door zowel de context van de samenwerking, belangen binnen de samenwerking en de 
totstandkoming van een gedeelde ambitie (Bremekamp et al., 2009). De wijze waarop met deze drie 
begrippen wordt omgegaan door de samenwerkingspartners kan de wijze waarop samengewerkt 
wordt verklaren. Daarnaast heeft de context invloed op de belangen van de samenwerkende 
partijen, waarbij de belangen weer van invloed zijn op de ambities van deze partijen (Bremekamp et 
al. 2009). Een goede samenwerkingsrelatie tussen huisartsen en casemanagers heeft op 
verschillende manieren een positief effect op de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie 
(Khanassov, 2014b; Khanassov & Vedel, 2016; Callahan et al., 2006). Deze relatie tussen de kwaliteit 
van de samenwerking en de effecten daarvan op de kwaliteit van zorg zijn in dit onderzoek niet 
onderzocht. Verder zijn in dit conceptueel model geen aspecten als praktijkgrootte, 
praktijkondersteuning of loopbaanfase aan de kant van de huisarts meegenomen, omwille van de 
haalbaarheid van dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 3. Methoden 

3.1 Onderzoeksdesign 

Zoals eerder beschreven is er onderzoek gedaan naar de effecten van casemanagement voor mensen 
met dementie, waarbij het belang van een goede samenwerking tussen casemanagers en huisartsen 
benadrukt wordt. Hoe deze samenwerking in de praktijk vorm krijgt en wat hierbij belemmerende en 
bevorderende factoren zijn wordt in de literatuur niet beschreven. Hierdoor is dit onderzoek een 
beschrijvend kwalitatief onderzoek geworden. Daarnaast heeft dit onderzoek verklarende aspecten 
in zich, doordat onderzocht is op welke wijze de samenwerking bevorderd of belemmerd wordt. 
Hierbij is verklaard hoe bepaalde factoren de samenwerking beïnvloeden. Dit onderzoek is kwalitatief 
van aard omdat bij kwalitatief onderzoek de context van de onderzoeksomgeving belangrijk is voor 
de interpretatie van de data, waardoor een integraal beeld van het onderzoeksonderwerp ontstaat 
(Mortelmans, 2011). Dit is van belang bij dit onderzoek, wat explorerend van aard is.   

3.2 Onderzoeksomgeving en respondenten 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van purposive sampling en zijn casemanagers en huisartsen 
geselecteerd die werkzaam zijn in twee dementienetwerken waarin volgens de volgende twee 
modellen gewerkt wordt: het ‘overdrachtsmodel’ en ‘continuïteit in één persoon’ (Huijsman, 2017). 
De reden hiervoor is dat in deze modellen er daadwerkelijk gedurende het gehele zorgtraject sprake 
is van samenwerking tussen de huisarts en de casemanager. In de andere modellen is voornamelijk 
sprake van samenwerking tijdens het overdrachtsmoment van de casemanager naar de huisarts of 
andersom.  
 
In een dementienetwerk wordt over het algemeen volgens één model gewerkt (Huijsman, 2017). 
Hierdoor is gekozen voor onderzoek binnen een dementienetwerk in de regio Zoetermeer waar 
gewerkt wordt volgens het ‘overdrachtsmodel’ en een dementienetwerk wat werkt volgens het 
model ‘continuïteit in één persoon’, namelijk regio Noordelijke Maasvallei. Deze netwerken zijn 
benaderd in maart 2018. In de regio Zoetermeer zijn drie huisartsen en drie casemanagers 
geïnterviewd, terwijl in de regio Noordelijke Maasvallei vanwege beperkte beschikbaarheid twee 
huisartsen zijn geïnterviewd. In deze regio zijn vier casemanagers geïnterviewd. De casemanagers 
werken samen met meerdere huisartsen, terwijl de huisartsen weer samenwerken met meerdere 
casemanagers. Hierdoor zijn de resultaten van de interviews niet te herleiden zijn tot een specifieke 
casemanager of huisarts. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder huisartsen en casemanagers 
die meer dan twee jaar werkzaam zijn in het netwerk. Hierdoor hebben ze de positieve en negatieve 
kanten aan hun samenwerking kunnen ervaren en een beeld kunnen ontwikkelen over het verloop 
van hun samenwerkingsrelatie.  
 
Naast huisartsen en casemanagers zijn ook de ketenregisseurs van de dementienetwerken 
geïnterviewd. Zij hebben namelijk een brede kijk op het netwerk en de samenwerking binnen dit 
netwerk. Dit is van belang om een beter beeld te krijgen van de context van de samenwerkingsrelatie 
en mogelijke belangen die de samenwerking beïnvloeden.  
 
Aantal interviews 
Samengevat zijn dus interviews gehouden in twee dementienetwerken:  

- één netwerk waarin gewerkt wordt volgens het model ‘continuïteit in één persoon’; 
- één netwerk waarin gewerkt wordt volgens het ‘overdrachtsmodel’. 

 
Per netwerk zijn interviews gehouden met: 

- Drie huisartsen in Zoetermeer en twee in Noordelijke Maasvallei; 
- Drie casemanagers in Zoetermeer en vier in Noordelijke Maasvallei; 
- Eén ketenregisseur per netwerk. 
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3.3 Dataverzameling 

De belangrijkste bron van data voor dit onderzoek zijn interviews. Op basis van de literatuur over het 
kijkglas voor samenwerkingsvraagstukken (Bremekamp et al., 2009), de literatuur over modellen 
voor casemanagement (Huijsman, 2017) en literatuur over samenwerking tussen huisartsen 
(Khanassov et al., 2014b) zijn topics opgesteld voor de gehouden interviews. Aan de hand van de 
topiclijst zijn semigestructureerde interviews gehouden met de casemanagers, huisartsen en 
ketenregisseurs.  
 
Naast de interviews is gebruik gemaakt van beschikbare documenten. De documenten zijn 
opgevraagd bij de ketenregisseurs waarbij gevraagd is naar documenten die gerelateerd zijn aan de 
samenwerking. Gedacht kan worden aan samenwerkingsovereenkomsten, beschreven zorgpaden en 
protocollen voor overdrachtsmomenten. Deze documenten hebben de onderzoeker 
achtergrondinformatie gegeven om de door interviews verzamelde data te verrijken en hebben de 
onderzoeker de mogelijkheid gegeven zich een beter beeld van de context van zijn onderzoek en 
populatie te vormen (Mortelmans, 2011).  
 

3.4 Data-analyse 

De interviews zijn opgenomen en vervolgens in een transcript uitgetypt. Hierna zijn de transcripten 
geanalyseerd door het toepassen van open codering, waarbij begrippen zijn toegekend aan 
fragmenten van de interviews. Vervolgens is structuur aangebracht door axiaal te coderen. Hierbij 
zijn de begrippen en fragmenten onderling vergeleken en geanalyseerd waarbij de begrippen 
aansluiting kregen bij de vraagstelling van het onderzoek. Hierbij is gezocht naar datasaturatie, het 
moment waarop er geen nieuwe codes en inzichten meer werden ontdekt in de verzamelde data en 
de gevonden codes voldoende onderscheidend waren van elkaar. Hierna is selectief gecodeerd 
waarbij de samenhang tussen de codes is geanalyseerd waarna op basis daarvan de vraagstelling is 
beantwoord en conclusies zijn getrokken (Boeije, 1994).   
  
Daarnaast zijn de documenten doorgenomen waarbij achtergrondinformatie over de 
dementieketens is verkregen en inzicht is verkregen in de samenwerking tussen casemanagers en 
huisartsen. Deze documenten hebben de resultaten uit interviews ondersteund of bevestigd 
(Mortelmans, 2011).  
 

3.5 Kwaliteitscriteria 

Door kwalitatieve onderzoekers wordt de typologie van Lincoln en Guba (1985) vaak als basis 
gebruikt voor het verhogen van de betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek (Mortelmans, 2011). 
In dit onderzoek wordt ingegaan op genoemde criteria, gebruikmakend van de overwegingen van 
Mortelmans (2011).  
 

3.5.1 Validiteit 

Geloofwaardigheid, of interne validiteit refereert aan het vertrouwen in de correctheid van de data 
en de juiste interpretaties van de data (Polit & Beck, 2012). Om dit te bereiken is gebruik gemaakt 
van datatriangulatie. Tijdens het onderzoek zijn verschillende bronnen gebruikt worden, namelijk 
interviews en documenten. De geloofwaardigheid wordt ook vergroot door diepgang in de interviews 
na te streven (Mortelmans, 2011). Geprobeerd is door het interviewen van verschillende professies, 
huisartsen, casemanagers en ketenregisseurs, een meer volledig beeld te krijgen van de 
werkelijkheid waardoor de validiteit wordt vergroot.  
De externe validiteit van een onderzoek, ook wel generaliseerbaarheid genoemd, is de mate waarin 
de resultaten vertaald kunnen worden naar een andere context (Mortelmans, 2011). De onderzoeker 
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heeft gestreefd om voldoende beschrijvende data, thick description, in het verslag op te nemen, 
zodat lezers van het onderzoeksverslag voor zichzelf kunnen besluiten of de resultaten van dit 
onderzoek toe te passen zijn om andere omstandigheden of vergelijkbare organisaties (Polit & Beck, 
2012).  
 

3.5.2 Betrouwbaarheid 

Voor een hoge interne betrouwbaarheid zullen de resultaten nagenoeg hetzelfde moeten zijn 
wanneer een andere onderzoeker de verzamelde data analyseert (Mortelmans, 2011). Door 
meelezen van de begeleider is de interne betrouwbaarheid vergroot.  
Voor externe betrouwbaarheid moeten de resultaten van het onderzoek gelijk blijven wanneer het 
onderzoek herhaald zou worden (Polit & Beck, 2012). De betrouwbaarheid is vergroot door de 
interviews op te nemen en woordelijk uit te schrijven. Ook is al het onderzoeksmateriaal beschikbaar 
gesteld, wat de herhaalbaarheid vergroot.  
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Hoofdstuk 4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de verkregen documenten en de 14 interviews 
die gehouden zijn met casemanagers dementie, huisartsen en ketenregisseurs uit twee verschillende 
regio’s, de regio Zoetermeer en de regio Noordelijke Maasvallei. In deze twee regio’s wordt volgens 
een ander casemanagementmodel gewerkt. Daarom wordt de werkwijze en ervaren kwaliteit van 
samenwerking in de twee regio’s afzonderlijk beschreven, waarna ingezoomd wordt op factoren die 
van invloed zijn op de samenwerking tussen huisartsen en casemanagers dementie. Als laatst wordt 
ingegaan op de toekomstige samenwerking met mogelijke effecten op de kwaliteit van zorg voor 
mensen met dementie.  
 

4.1 Vormgeving en ervaren kwaliteit van samenwerking tussen casemanagers en 

huisartsen in twee verschillende casemanagementmodellen 

In deze paragraaf wordt de vormgeving van de samenwerking tussen casemanager en huisartsen 
beschreven. Hierbij wordt ingegaan op de samenwerking tijdens de behandeling en begeleiding van 
cliënten (klinische integratie) en afstemming van de samenwerking op professioneel en 
organisatorisch niveau. Dit wordt voor beide regio’s beschreven. Daarnaast wordt beschreven hoe de 
casemanagers dementie en huisartsen hun samenwerking ervaren.  
 

4.1.1 Vormgeving samenwerking regio Noordelijke Maasvallei 

 
Klinische integratie 
In deze regio wordt casemanagement dementie ingezet vanaf het niet pluis gevoel, volgens het 
casemanagementmodel ‘continuïteit in één persoon’. In deze regio worden de casemanager 
dementie ‘ouderenverpleegkundigen’ genoemd. De respondenten geven aan dat iemand met 
dementie zich vaak eerst bij de huisarts meld met geheugenproblemen, waarna de huisarts de 
casemanager inschakelt.  
 
‘We stappen vaak in op het verzoek van huisartsen omdat ze het idee hebben dat er iets niet klopt. 
Bijvoorbeeld, mensen komen meerdere keren bij de huisarts voor hetzelfde, ze merken dat ze dingen 
vergeten.’ (Casemanager) 
 
Een ander mogelijkheid is dat de praktijkverpleegkundige een niet pluis gevoel heeft bij een cliënt, en 
dan via de huisarts de casemanager inschakelt: 
 
‘Dan merk je nu ook dat de praktijkondersteuners nu ook eerder bij ons aan de bel trekken, 
diabetesverpleegkundigen die zeggen van he, die mevrouw is nu al twee keer niet geweest en dan 
zeggen ze tegen de huisarts van misschien moet daar nu een ouderenverpleegkundige eens gaan 
kijken.’ (casemanager) 
 
De casemanager ontvangt bericht van de huisarts om op bezoek te gaan bij een cliënt, om zo verder 
te onderzoeken of er mogelijk sprake is van dementie en geeft  een terugkoppeling aan de huisarts 
van dit bezoek. Hierna is het aan de huisarts om in overleg met de cliënt te bepalen of de diagnose 
gesteld wordt op de geheugenpoli in het ziekenhuis of dat de casemanager dementie of de huisarts 
dat doet. De respondenten geven aan dat beide mogelijkheden voorkomen, afhankelijk van de wens 
van de cliënt of van de beste optie voor de cliënt in een bepaalde situatie.  
In deze fase vindt afstemming tussen de huisarts en casemanager voornamelijk plaats rondom het 
coördineren van de diagnosestelling, uitvoering daarvan en terugkoppelen van eerste bevindingen.  
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De respondenten geven aan dat het belangrijk is om in deze fase afstemming te zoeken, om de ander 
mee te nemen in het proces, maar ook om misverstanden en dubbel werk te voorkomen.  
 
‘De huisarts gaan we altijd benaderen als er een vraag komt, want mogelijk is de huisarts al met 
onderzoeken bezig. Anderzijds kan het ook zijn dat de huisarts niet op de hoogte is van 
geheugenproblemen omdat hij de cliënt eigenlijk nooit op z’n spreekuur krijgt.’ (Casemanager) 
 
Wanneer de diagnose is gesteld neemt de frequentie van het contact tussen casemanagers en 
huisartsen meestal af. De casemanager is verantwoordelijk voor de verdere begeleiding en 
informatievoorziening aan de cliënten en de huisarts houdt zich bezig met medische klachten. 
Overleggen tussen casemanagers en huisartsen vinden plaats in MDO’s (multidisciplinaire 
overleggen). Hierin wordt de situatie van de cliënt besproken en vindt afstemming plaats over 
behandeling en begeleiding. De werkwijze rondom de MDO’s is wisselend per huisartsenpraktijk. Aan 
sommige MDO’s nemen alleen de betrokken casemanager en huisarts deel, terwijl aan andere 
MDO’s ook andere betrokken professies deelnemen, zoals de thuiszorg. Er is een minimum van twee 
MDO’s per jaar, maar verder is het aan de huisartsen en casemanager om hier afspraken over te 
maken. Een casemanager geeft aan:  
 
‘Ook hebben we hometeams, dan zien we om de 6 weken sowieso de huisartsen en dan worden de 
casussen 2 keer per jaar besproken. Dan kun je zaken ook nog inbrengen als er problemen zijn.’  
 
Een huisarts geeft het volgende aan: 
 
‘Daarnaast heb ik 3 of 4 keer per jaar een MDO met de ouderenverpleegkundigen, dat is een vrij klein 
MDO waarin we mijn cliënten doornemen. Ik heb op dit moment 20 cliënten die bij een 
ouderenverpleegkundige zitten. Dus dan werkt het niet om dat met andere huisartsen te combineren.’ 
 
Naast de MDO’s is er sprake van contact bij crisissituaties, richting opname en bij verwijzingen naar 
andere zorgprofessionals. Dit contact vindt voornamelijk telefonisch plaats. Ook gaan de 
casemanagers elke zes weken op huisbezoek bij een cliënt, waarbij ze regelmatig een huisarts 
meevragen.  
 
Wanneer een huisarts niet meegaat op huisbezoek geeft de casemanager een telefonische 
terugkoppeling. Dit bevestigden zowel de casemanagers als de huisartsen.  
 
Professionele integratie 
Naast samenwerking op klinisch niveau, rond de behandeling van een cliënt, is er ook sprake van 
professionele integratie. Dit begint bij het feit dat het team van casemanagers bestaat uit zowel 
casemanagers met een GGZ achtergrond als een VVT achtergrond. Hierdoor maken ze gebruik van 
elkaars kennis en deskundigheid en vindt toewijzing van cliënten ook plaats op basis van de 
achtergrond van de casemanager.  
 
De casemanagers werken praktijk gebonden, waardoor huisartsen met enkele casemanagers 
samenwerken in plaats van het hele team van 17 casemanagers. Een huisarts geeft aan: 
 
‘wij hebben hier zo zeg maar de 3 waar we veel meer werken dus als ik bijvoorbeeld een nieuwe 
patiënt hebt dan een bel ik 1 van die 3 want ik weet natuurlijk niet wie d'r een gaatje heeft of hoe zij 
dat onderling verdelen en dat maakt mij ook niet uit’ 
 
Hierdoor werken casemanagers omgekeerd ook weer samen met enkele huisartsen uit de regio:  
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‘ik heb niet alle misschien 15 huisartsen uit de hele regio hier. Dus ik heb er misschien 4 of 5 dus daar 
heb ik dan ook de overleggen mee’ (casemanager) 
 
Maar het samenwerken in kleiner verband zorgt er niet voor dat er vaak sprake is van professionele 
integratie op het gebied van afstemming over de werkwijze. De meeste respondenten, zowel 
casemanagers als huisartsen, geven aan dat deze vorm van afstemming niet vaak voorkomt.  
 
‘Maar om nou te zeggen dat ik 1 keer per jaar met een ouderenverpleegkundige een kwartiertje 
overleg van hoe doen we het en voldoet het nog, dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren niet 
gedaan.’ (huisarts) 
 
Een enkele casemanager geeft aan wel regelmatig de werkwijze af te stemmen met huisartsen, en 
dan met name rondom de organisatie van het MDO. Ook deelname van andere disciplines aan het 
MDO wordt wel besproken. 
 
De meeste respondenten geven aan wel naar netwerkbijeenkomsten te gaan, als daar het 
onderwerp dementie besproken wordt. Op deze bijeenkomsten vindt ook afstemming over nieuwe 
ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op het werk van de casemanagers en huisartsen.  
 
‘er zijn allerlei initiatieven allerlei werkgroepen in het kader van de positieve gezondheid, De 
ouderenverpleegkundigen nemen daar ook deel aan en zitten ook in allerlei overleggen dus ja 
dementievriendelijke gemeente is zo'n project dat wij wel ook echt ondersteunen.’ (ketenregisseur) 
 
Organisatorische integratie 
Volgens de respondenten vindt organisatorische integratie voornamelijk plaats op het niveau van de 
keten. Hier werken vertegenwoordigers van de deelnemende partijen samen om de keten te 
verstevigen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en de zorg voor mensen met dementie te 
verbeteren.  
 
‘In principe zijn dat zijn de partijen die met elkaar regelmatig op tafel komen, 4 keer per jaar. Maar 
het netwerk is eigenlijk veel groter, onze ouderenverpleegkundigen die werken samen met alle 
partijen in de in de gemeente waar zij werken dus is het netwerk en ik merk ook dat ze net zo goed 
samenwerken met partijen die niet in ons netwerk zitten.’(ketenregisseur) 
 
De casemanagers geven aan ervan op de hoogte te zijn van de samenwerking op ketenniveau, maar 
dat ze daar verder niet bij betrokken zijn. Verder wordt aangegeven door twee casemanagers dat ze 
blij zijn met het gehanteerde casemanagementmodel. Op ketenniveau worden namelijk afspraken 
gemaakt over de inzet van casemanagers in de niet pluis fase, voor de diagnosestelling. 
 

4.1.2 Ervaren kwaliteit van samenwerking regio Noordelijke Maasvallei 

Over het algemeen hadden alle respondenten een positief beeld over hun samenwerking. Hierbij 
werd vaak het laagdrempelige contact genoemd, door zowel casemanagers als huisartsen.  
 
‘En ik moet zeggen dat het contact dus echt heel goed is, heel laagdrempelig’ (huisarts) 
 
Ook de casemanagers benadrukten dit:  
‘wat ik kan zeggen is dat wij gewoon eigenlijk wel een hele fijne samenwerking met de huisartsen 
hebben en ook gewoon hele open huisartsen, waar je goed mee kan overleggen en we vinden elkaar 
makkelijk’. 
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Doordat de casemanagers en huisartsen laagdrempelig contact met elkaar ervaren worden mogelijke 
meningsverschillen snel en eenvoudig uit de weg geholpen. De casemanagers zijn wel wat kritischer 
dan de huisartsen op de kwaliteit van de samenwerking. Ze geven aan dat meningsverschillen met 
name voorkomen rondom de afbakening van verantwoordelijkheden in de samenwerking. Er wordt 
door zowel huisartsen als casemanagers sterk benadrukt dat het begeleiden van een cliënt met 
dementie de verantwoordelijkheid is van beiden, waarbij de huisarts eindverantwoordelijke is en zich 
met name richt op het medische deel en de casemanager dementie op het psychosociale deel. 
 
De kritiek die de casemanagers uiten komt vooral tot uiting in het nemen van de 
verantwoordelijkheid door de huisartsen. Een casemanager geeft aan:  
 
‘Ik heb wel eens een huisarts gehad die ik iets vroeg en ik zei ik denk dit en dit. Dan denk ik graag heel 
wat jij denkt zei hij. Toen dacht ik, oh dan moet ik het de volgende keer wel anders vragen want ik wil 
ook graag horen wat jij denkt, ik dacht nu moet ik op gaan passen.’ 
 
Een huisarts geeft aan wel rekening te houden met wederzijdse verwachtingen over 
verantwoordelijkheden:  
 
‘Dus regelmatig dat we aan de telefoon zitten en dat je iets wilt regelen en dat ik dan letterlijk vraag 
pak jij dat op of wat kan ik daar in betekenen of vind je het fijn als ik dat doe of wat verwacht je van 
mij. Maar als je dat uitspreekt dan wordt het wel heel duidelijk.’ 
 
Daarnaast wordt aangegeven door de casemanagers dat het soms moeilijk is om grenzen te stellen 
richting een huisarts. Met name als een huisarts graag wil dat ze de begeleiding van een cliënt op zich 
nemen die strikt genomen niet binnen de doelgroep van de casemanagers valt.  
 

4.1.3 Vormgeving samenwerking regio Zoetermeer 

 
Klinische integratie 
In deze regio wordt casemanagement dementie ingezet nadat er een diagnose dementie is gesteld. 
In de voorfase, de niet pluis fase, wordt vaak door huisartsen een praktijkverpleegkundige ingezet die 
in deze fase de cliënt begeleidt.  
 
De diagnosestelling vindt meestal plaats door de geriater. Wanneer de diagnose dementie is gesteld 
kan de cliënt gebruik maken van een casemanager dementie. Huisartsen geven aan te waarderen dat 
er direct na de diagnosestelling een casemanager aangesteld wordt:  
 
‘Dit is voor de casemanager en voor ons makkelijker want dan hebben ze echt een stempel en dan 
weet je wie aan het roer staat of wie de spin in het web is.’ 
 
Nadat een casemanager is toegewezen aan een cliënt, geeft de casemanager aan de huisarts door 
wie de casemanager is van betreffende cliënt en wie de eventueel betrokken specialist 
ouderengeneeskundige is. Een huisarts geeft aan dat de samenwerking tussen casemanagers en 
huisartsen dan nog niet intensief is:  
 
‘Aan het begin krijg je een naam met een 06 nummer die we in het dossier zetten. Je hoeft niet zoveel 
te doen, je kunt erop terugvallen. Verder ligt het aan het verloop, wanneer het escaleert worden wij 
ingeschakeld.’ 
 
Het contact tussen huisartsen en casemanagers blijft vervolgens beperkt, waarbij de huisarts het 
medische deel op zich neemt en de casemanagers de cliënt en zijn mantelzorgers begeleiden met 
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betrekking tot de dementie. De cliënten worden twee keer per jaar besproken in MDO’s, waarbij 
meerdere disciplines aanwezig zijn. Bij deze MDO’s zijn de huisartsen niet aanwezig. Wel worden 
altijd de medische journaals en de actuele medicatieoverzichten opgevraagd bij de huisarts en krijgt 
de huisarts een terugkoppeling. De casemanagers gaan verschillend om met het betrekken van de 
huisartsen bij de MDO’s. Sommige casemanagers vragen de huisarts om extra input voorafgaand aan 
de MDO’s:  
 
‘Input vraag ik sowieso en als er iets uit is gekomen waar we over moeten overleggen dan bel ik de 
huisarts voor overleg dus ik betrek hem er wel bij maar hij zit er niet bij.’  
 
Eén casemanager geeft aan dat ze elke twee maanden een overleg heeft met de 
praktijkverpleegkundige, waarin ze de cliënten met dementie van die betreffende praktijk bespreekt.   
Naast de MDO’s is er contact tussen de huisartsen en casemanagers bij specifieke vragen en bij 
problemen rondom de situatie van de cliënt. De huisartsen geven aan dat wederzijds contact 
opgenomen wordt wanneer de situatie hierom vraagt. Een huisarts geeft aan:   
 
‘Het is niet standaard dat je zegt één keer per jaar of drie keer per jaar bespreek je de gevallen, het is 
meer van we weten elkaar te vinden als het nodig is.’ 
 
Professionele integratie 
De casemanagers dementie werken in de regio Zoetermeer niet alleen samen met huisartsen, maar 
ook met specialisten ouderengeneeskundige, die op de achtergrond de casemanagers kunnen 
adviseren in complexe situaties rondom de cliënt met dementie. De specialist ouderengeneeskunde 
neemt ook deel aan de MDO’s die worden georganiseerd. De huisartsen komen door de inzet van de 
SOG wat meer op de achtergrond te staan, terwijl de casemanagers moeten schakelen tussen beide 
professionals. Een casemanager geeft dit dilemma aan:  
 
‘Maar de huisarts kent de cliënt wel het allerbeste, de SOG is vooral als klankbord voor ons.’ 
 
De ketenregisseur geeft aan dat bewust is gekozen voor deze samenwerking, mede gebaseerd op de 
Zorgstandaard Dementie. 
 
Naast deze vorm van professionele integratie vindt afstemming op professioneel niveau voornamelijk 
plaats in de samenwerkingsverbanden die op wijkniveau worden georganiseerd. Hiervoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd door de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer, waarin 
verschillende onderwerpen besproken worden. Wanneer het onderwerp ‘dementie’ aan de orde is, 
nemen casemanagers hieraan deel en wordt informatie gedeeld, de laatste ontwikkelingen worden 
besproken, er wordt met elkaar kennisgemaakt en er vindt afstemming plaats over de werkwijze. De 
ketenregisseur geeft het volgende aan:  
 
‘Binnen de eerstelijn zijn samenwerkingsverbanden met alle wijken en afhankelijk van het onderwerp 
worden daar de deelnemers uitgenodigd. In het najaar staat dan de keten dementie op het 
programma, wat zijn de veranderingen, welke aspecten spelen er. Dan zitten daar huisartsen bij, 
casemanagers, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, iedereen die met de mensen met 
dementie te maken hebben.’ 
Daarnaast vindt op individueel niveau afstemming plaats tussen casemanagers en huisartsen om 
knelpunten in hun samenwerking op te pakken en om de samenwerking verder te verbeteren. 
Meerdere huisartsen en casemanagers geven dit aan. Een huisarts schetst hoe deze afstemming op 
een bepaald onderwerp is verlopen:  
 
‘We hebben geen gestructureerd overleg en dat is er wel geweest. Maar wat wij merkten is, dan heb 
je net een fase dat er niks bijzonders is en je hebt overleg voor niks. Ben je net klaar is er ineens een 
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crisis. Dus jij toen hadden wij bedacht het is goed dat je in het begin overleg hebt over de 
aandachtspunten, maar dat je vooral hele korte lijnen hebt en elkaar weet te vinden. Dat werkt 
praktischer.’ 
 
Organisatorische integratie 
Samenwerking op organisatorisch niveau vindt volgens de respondenten plaats op het niveau van de 
keten. De keten bestaat uit verschillende deelnemende organisaties, waaronder huisartsen, GGZ, 
Langelandziekenhuis, Goudenhart en de Vierstroom. Een vertegenwoordiging van het bestuur van 
deze organisaties is vertegenwoordigd in een zogeheten regiegroep. Daarnaast zijn er kerngroepen 
die verantwoordelijk zijn voor deelonderwerpen binnen de keten:  
 
‘In die keten hebben we een regiegroep daar in zitten vertegenwoordiging van het bestuur van  de 
organisaties. Dan hebben we een kerngroep, daarin zit een vertegenwoordiging uit die zelfde 
organisaties, die mandaat hebben en de bedoeling is dat dat wij in die kerngroep, waarbij ik dus de 
initiatiefnemer ben, met elkaar kijken van hoe loopt het waar gaan we verbeteren.’ (ketenregisseur) 
 
De ontwikkeling van beleid en afspraken in de keten vindt met name plaats in werkgroepen, die 
onder de genoemde kerngroepen hangen. Hierin worden knelpunten en ontwikkelingen opgepakt en 
verder uitgewerkt. Leden van de werkgroepen worden geselecteerd op kennis van het onderwerp, 
waarbij deelnemers van verschillende organisaties worden gevraagd om deel te nemen om draagvlak 
te verkrijgen.  
 
Volgens een huisarts vindt organisatorische integratie ook plaats in de Stichting Georganiseerde 
Eerstelijnszorg Zoetermeer:  
 
‘Met name door de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg, die kijkt bij de zorgpaden van hoe 
moeten we wat doen. En als daar verandering in zit hebben we een samenwerkingsverband waar de 
casemanager bij zit, en de specialist ouderengeneeskunde en de groep huisartsen.’  
 
Ook in de regio Zoetermeer worden op ketenniveau afspraken gemaakt over het te hanteren 
casemanagementmodel:  
 
‘Wij zouden het liefst natuurlijk al wel eerder inzetten maar dat is lastig qua financiën. Bovendien 
zoals heel veel hebben we ook te kampen met een wachtlijsten en dan stel je je prioriteiten. Ook al 
waren er geen wachtlijsten konden we nog niet casemanagement inzetten voor de diagnose door de 
financiering.’ (ketenregisseur) 
 

4.1.4 Ervaren kwaliteit van samenwerking regio Zoetermeer 

De meeste respondenten zijn redelijk positief over hun samenwerking. Dit komt met name tot uiting 
in het erkennen van elkaars meerwaarde in de zorg voor cliënten met dementie en het gebruik van 
elkaars kennis hierin. Zo zegt een huisarts het volgende:  
 
‘Wat ik vaak mis is inmiddels het zicht op de sociale kaart van wat er allemaal mogelijk is qua opvang 
en begeleiding en dan kan ik wel het gesprek aangaan met patiënten, en dan zegt de patiënt dat ze 
perse wil thuisblijven terwijl ik denk dat ze meer zorg nodig heeft. Dan kent de casemanager weer een 
instantie die thuis weer voldoende ondersteuning kan bieden, terwijl ik die niet kende. Ik stel dan een 
soort van de medische beslissing dat er meer zorg nodig is, en de casemanager zoekt naar de best 
passende oplossing.’ 
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Contactmomenten tussen casemanagers en huisartsen worden door beide professies positief 
beoordeeld. Wanneer de hulp van de ander nodig is, of als er overlegd moet worden, verloopt het 
contact positief. Een casemanager geeft het volgende aan: 
 
‘Ja ze nemen ons altijd wel serieus. Je kan goed je vraag stellen en krijgt goed antwoord terug. Maar 
ze vinden het soms ook wel makkelijk, dat ze denken daar zit een casemanager in dus het zal wel 
goed zijn.’ 
 
Negatieve ervaringen in de samenwerking zitten voornamelijk in het feit dat er te weinig contact met 
elkaar is, waardoor onduidelijkheden kunnen ontstaan. Een huisarts geeft aan over een situatie waar 
het misging:  
 
‘Dat komt doordat we elkaar verkeerd begrepen, door schriftelijke communicatie. Persoonlijk contact 
was in deze casus beter geweest.’  
 
Daarnaast geven twee huisartsen aan ook soms een casemanager te vragen langs de praktijk te 
komen om kennis te maken en even bij te praten om zo kennis met elkaar te maken.  
Twee casemanagers geven aan dat het moeilijk is om contact te krijgen met huisartsen, met name 
telefonisch.  
 
Zowel casemanagers als huisartsen geven aan dat ze minder contact hebben doordat de 
casemanagers gebruik kunnen maken van de expertise van de Specialist Ouderengeneeskunde. Dit 
zorgt in de praktijk soms voor de situatie dat huisartsen te weinig betrokken worden. Een huisarts 
geeft aan:  
 
‘En ze hebben natuurlijk ook de specialist ouderengeneeskunde waar ze heel veel mee contact 
hebben. Waar ze ook al die mensen met een MDO in bespreken dan denk ik ja dan hebben ze ons 
minder nodig zeg maar. We worden soms alleen maar geïnformeerd in plaats van dat we het samen 
doen.’ 
 
Door alle huisartsen wordt heel scherp de knip gelegd tussen de medische verantwoordelijkheid van 
de huisarts en de functie van de casemanager als coördinator en begeleider van de cliënt met 
dementie. Een huisarts geeft het volgende aan: 
 
‘Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat de dementie coördinator de spin in het web wordt, en dat ze ons 
inschakelt als er iets medisch nodig is. En dat andere vragen bij de casemanager terecht komen, waar 
wij niks mee kunnen.’  
 
Casemanagers zien dit anders en geven aan dat huisartsen soms bepaalde zaken die niet strikt 
medisch zijn direct bij de casemanager neerleggen, terwijl zij juist een gezamenlijke aanpak willen:  
 
‘Die houdt zich bezig met het medische gedeelte, als het thuis niet meer lukt als je thuis niet meer redt 
met een partner samen of alleen, dan legt ie dat heel snel neer bij de casemanager. Want hij of zij 
vindt dat het niets te maken heeft met de medische zorg dus die gooit het heel snel over de schutting.’ 
 

4.1.5 Conclusie 

In de regio Noordelijke Maasvallei wordt casemanagement dementie ingezet voor de diagnose. 
Hierbij vindt samenwerking tussen huisartsen en casemanagers plaats rondom de diagnosestelling en 
het zorgtraject daarna. In de regio Zoetermeer wordt de casemanager niet betrokken in de niet pluis 
fase, en vindt samenwerking plaats na de diagnose, gedurende het gehele zorgtraject.  
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Samenwerking vindt in beide regio’s met name plaats op klinisch niveau, waarbij de huisarts en 
casemanager intensief samenwerken in regio Noordelijke Maasvallei en minder intensief in de regio 
Zoetermeer doordat in de laatste regio de specialist ouderengeneeskunde betrokken is.  
In de regio Noordelijke Maasvallei overheerst een positief beeld bij de kwaliteit van de 
samenwerking. Kritiek is geuit op het nemen van verantwoordelijkheid door de huisartsen.  
In de regio Zoetermeer verloopt het contact positief, maar wordt voornamelijk aangegeven dat er te 
weinig contact is tussen huisartsen en casemanagers. Dit leidt tot verminderde betrokkenheid in de 
samenwerking volgens de respondenten.  
 

4.2 Factoren die de samenwerkingsrelatie beïnvloeden 

In deze paragraaf worden de resultaten uitgewerkt met betrekking tot de factoren die de 
samenwerking tussen casemanagers dementie en huisartsen beïnvloeden. Hier komen de volgende 
concepten aan de orde: ambitie, belangen, omgeving, proces, spelers, vertrouwen, persoonlijk 
contact en de positie van casemanagement dementie in Nederland. De concepten ‘omgeving, proces 
en spelers’ vallen onder het begrip ‘context’ in het artikel van Bremekamp et al. (2009). Aangezien uit 
de codering niet het begrip context naar voren is gekomen maar wel de onderliggende concepten 
omgeving, proces en spelers, worden deze drie concepten afzonderlijk beschreven in deze paragraaf.  
 

4.2.1 Ambitie 

In deze paragraaf wordt beschreven of er sprake is van een gedeelde visie en doelstelling op de 
samenwerking en hoe deze tot stand komt en is gekomen.  
 
Visie 
In beide regio’s wordt op het niveau van de keten aan visieontwikkeling gedaan, met name door de 
ketenregisseurs in samenwerking met de deelnemende organisaties aan de keten. Hierbij is niet 
alleen sprake van het ontwikkelen van een visie op de samenwerking tussen casemanagers en 
huisartsen, maar is samenwerking een middel om de visie te kunnen realiseren. Het begrip ‘positieve 
gezondheid’ staat in de regio Noordelijke Maasvallei centraal waarbij het werken aan positieve 
gezondheid vanuit de provincie Noord-Brabant wordt gestimuleerd. Het dementieketen team 
Noordelijke Maasvallei ondersteunt deze visie en wil hieraan bijdragen.  
 
‘Wat we nu zien is dat we proberen ook een dementievriendelijke gemeenschap te maken, dat 
proberen de participatiemaatschappij ook meer dan een naam te laten zijn maar werkelijk te 
realiseren we proberen de partners en kinderen uit het systeem te ondersteunen omdat we weten dat 
je hier uiteindelijk dood aan gaat maar je kunt nog heel veel redelijk goede jaren hebben en laten we 
die goede jaren kijken naar wat wel goed gaat. Dat is positieve gezondheid.’ (ketenregisseur) 
 
De dementieketen ondersteunt het realiseren van deze visie. De wijze waarop de visie gerealiseerd 
wordt staat in beide regio’s vermeld in een meerjarenbeleidsplan die door de ketenregisseur in 
samenwerking met de ketenpartners wordt opgesteld.  
 
‘Een meerjarenplan 2018 tot en met 2020. Dat ben ik aan het schrijven. Daarin schrijven we wat we 
gaan doen en wat gaan we daarover afspreken. En aan het eind van het jaar een kijk je van ja hebben 
we met elkaar die doelen bereikt of niet en wat wordt gecontinueerd.’ (ketenregisseur) 
 
De ketenregisseurs geven beiden aan draagvlak te creëren binnen de keten door het beleidsplan 
gezamenlijk op te stellen en te evalueren. De huisartsen en casemanagers gaven aan niet op dit 
niveau met visie en ambitie bezig te zijn, maar zich vooral te richten op de meerwaarde van hun 
werkzaamheden en hun samenwerking voor de directe cliëntzorg.  
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Doel van de samenwerking 
De casemanagers en huisartsen benoemen in beide regio’s als doel van hun samenwerking 
voornamelijk het bieden van een zo optimale zorgverlening aan de cliënten. Door goed samen te 
werken willen ze elkaars werkzaamheden versterken, in het belang van de cliënt. Een huisarts geeft 
aan: 
 
‘Dus ik denk dat we als we goed met mekaar werken hebben we er baat bij dat we een zicht hebben 
over de thuissituatie van demente ouderen, mantelzorger en netwerk inclusief, waardoor we veel 
beter snel kunnen handelen of weten wat er is, de kaart kunnen vinden. Ik denk dat het belangrijk is 
zo’n heftige ziekte goed te begeleiden.’ 
 
Een casemanager verwoordt het op de volgende wijze: 
 
‘Het doel is dat je ze gezamenlijk zo optimaal mogelijke zorg verleent hè en dat je elkaar aanvult.’ 
 

4.2.2 Belangen 

Hier worden de resultaten beschreven rondom belangen van achtereenvolgens organisaties, 
individuen en collectieve belangen.  
 
Organisatiebelangen 
Als het gaat om organisatiebelangen werden voornamelijk financiële belangen regelmatig genoemd. 
Hierbij viel op dat de meeste casemanagers uit de regio Noordelijke Maasvallei aangaven dat 
financiële belangen een rol spelen in de samenwerking, in tegenstelling tot casemanagers uit 
Zoetermeer. Als voorbeeld werd het volgende genoemd door een casemanager:  
 
‘In het begin merkte ik wel eens dat als wij een MMSE afnamen dat zij die dan declareerden. Of ze 
wilden dan dat de praktijkondersteuner of de huisarts dan die MMSE zelf zou afnemen zodat ze 
konden declareren.’  
 
Dit aspect van financiële belangen gaat voornamelijk over het feit dat de huisarts iets niet kan 
declareren als de casemanager deze taak uitvoert. Huisartsen gaven voornamelijk aan dat het 
financiële gewin ondergeschikt is aan hun belang om hun werkdruk te verlagen. Door de inzet van 
casemanagers kunnen ze minder declareren, maar er wordt hen zoveel werk uit handen genomen 
dat ze verlaagde inkomsten graag overhebben voor de verlaging van hun werkdruk.  
 
Door huisartsen uit beide regio’s wordt met name het verlichten van werkdruk benoemd als het 
belang van hun praktijk bij de samenwerking met casemanagers dementie. Doordat een 
casemanager een groot deel van de begeleiding op zich neemt worden hoeft de huisarts minder tijd 
in deze cliënten te steken. Daarnaast wordt aangegeven dat deze groep cliënten veel tijd van een 
zorgprofessional vraagt, waardoor het voor huisartsen niet haalbaar is om de begeleiding op zich te 
nemen. Hier stemmen zowel de huisartsen als casemanagers mee in:  
 
‘Qua werkdruk nemen wij de huisarts wel werk uit handen, door een stukje trajectbegeleiding dat 
iemand daardoor minder vaak bij de huisarts komt. Dat hoop je tenminste. Richting opname nemen 
we ook veel werk uit handen bij de huisarts.’ (casemanager) 
 
‘Het gaat vooral om het verlichten van administratieve lasten en het afstemmen met families wat 
veel tijd kan kosten en lastig kan zijn.’ (huisarts) 
 
Buurtzorg biedt in beide regio’s ook casemanagement dementie aan, neemt niet deel aan beide 
ketens en is hierdoor een concurrent van de casemanagers uit de ketens. Alle respondenten geven 
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aan dat deze concurrentie geen rol speelt in hun samenwerking en dat cliënten vrij zijn te kiezen voor 
zowel de organisatie die casemanagement aanbiedt als een instelling in het geval er sprake is van 
opname in het verpleeghuis.  
 
Individuele belangen 
Bij individuele belangen gaat het met name om zaken als persoonlijke overtuigingen en drijfveren die 
de samenwerkingsrelatie beïnvloeden. Ook zaken als persoonlijke reputatie, carrière en gewin spelen 
hierbij een rol. Uit de interviews kwamen individuele belangen maar beperkt naar voren. Door één 
casemanager werd benoemd dat een drive om goed in het werk te zijn soms voor spanningen in de 
samenwerking zorgt:  
 
‘Je wil gewoon graag goed je werk doen en dat dat heeft iedereen hier en ik denk dat dat misschien 
ook wel spanningen geeft hoor maar dat is wel iets wat we ook hoog moeten houden.’ 
 
Daarnaast werd door twee huisartsen aangegeven dat een verschil in affiniteit met de doelgroep 
ervoor zorgt dat huisartsen wat meer achterover kunnen leunen in de samenwerking, doordat de  
casemanagers meer betrokken zijn bij de doelgroep. Een huisarts geeft aan:  
 
‘ze zijn daar actiever in dat is belangrijk is voor hun. Voor ons is het ook belangrijk, maar ja morgen 
zijn het de cardiologen die zeggen we moeten wat met hartfalen dus…’ 
 
Bij onenigheden over het te volgen zorgtraject of behandeling kan het zijn dat hier persoonlijke 
overtuigingen of professionele overtuigingen aan ten grondslag liggen. Zowel huisartsen en 
casemanagers geven aan dat onenigheden over de zorgverlening aan cliënten niet vaak voorkomen, 
maar dat als het voorkomt de casemanagers en huisartsen daar samen altijd uitkomen.  
 
‘ja soms dat een huisarts vindt van nou hier hoeft nog geen andere zorg ingezet worden maar dat is 
altijd heel goed te bediscussiëren.’ (casemanager)  
 
Collectieve belangen 
Over het algemeen werden collectieve belangen weinig genoemd door de respondenten als van 
invloed zijnde op de samenwerking. Wat wel benoemd werd door een casemanager is het feit dat er 
veel wachtlijsten zijn in de ouderenzorg en ook voor casemanagement dementie waardoor cliënten 
soms niet de best mogelijke zorg direct krijgen. Daarnaast werd door een casemanager genoemd dat 
doordat mensen langer thuis blijven wonen, de complexiteit van de cliënten met dementie thuis 
vergroot wordt, wat vraagt om een intensievere samenwerking om goede kwaliteit van zorg te 
kunnen blijven bieden.  
 

4.2.3 Omgeving 

Als omgevingsfactoren die de samenwerking beïnvloeden werden voornamelijk de wet- en 
regelgeving rondom dementiezorg en de geschiedenis van de samenwerking benoemd.  
 
Geschiedenis 
Twee casemanagers en een ketenregisseur geven aan dat ervaringen vanuit het verleden van invloed 
zijn op de huidige samenwerkingsrelatie. Positieve ervaringen van huisartsen met casemanagers 
zorgen voor vertrouwen in de huidige samenwerking, terwijl negatieve ervaringen een drempel 
opwerpen. De meeste respondenten hadden geen mening over de invloed van de geschiedenis op de 
samenwerking.  
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Wet- en regelgeving 
De huisartsen benoemden wet- en regelgeving niet als factor die de samenwerkingsrelatie 
beïnvloedt. Daarentegen benoemden de casemanagers vooral dat de steeds veranderende en 
complexer wordende regelgeving op het gebied van de dementiezorg zorgt voor onduidelijkheden 
binnen de samenwerking. Twee casemanagers benoemen dat ze merken dat huisartsen behoefte 
hebben aan houvast en uitleg vanuit de casemanagers wanneer er zaken geregeld moeten worden 
voor een cliënt.  
 

4.2.4 Proces 

Uit de literatuur blijkt dat de besturing en fasering van een proces van invloed is op de 
samenwerking. Hierbij zijn de spelregels en informatievoorziening belangrijke thema’s die uit de 
interviews naar voren komen.  
 
Spelregels 
De casemanagers werken in beide regio’s volgens een aantal werkinstructies die voornamelijk 
gestoeld zijn op de zorgstandaard dementie, de handleiding dementie en Easycare van het Radboud 
UMC. De ketenregisseurs geven beiden aan dat het heel duidelijk is welke instructies en 
stroomschema’s gebruikt worden om de gemaakte afspraken in de praktijk te stroomlijnen. 
Daarentegen geven de casemanagers in beide regio’s aan dat er wel een aantal documenten zijn 
vastgelegd over de werkwijze, maar dat ze die niet zoveel gebruiken. Dit vinden ze ook niet 
bezwaarlijk, omdat ze aangeven hun werk voornamelijk op gevoel te doen.  
 
De (genomen) vrijheid in werkwijze wordt niet als belemmerend ervaren in de samenwerking door 
casemanagers of huisartsen. Een huisarts geeft aan:  
 
‘volgens mij is er wel nagedacht over protocollen en zijn die er misschien ook wel. Maar ik ken ze niet 
en we hebben zo laagdrempelig contact dat we er nooit last van hebben, we komen er altijd wel uit.’ 
 
In de regio Zoetermeer is veel beleid opgesteld door de SGZ (Stichting Gezondheidszorg 
Eerstelijnszorg Zoetermeer) waar de huisartsen zich aan houden. De casemanagers weten hier niet 
van, de huisartsen geven aan dat dit voor veel eenduidigheid zorgt in de werkwijze. De 
ketenregisseur geeft wel aan dat dit overkoepelend beleid aan de kant van de huisartsen voor veel 
eenduidigheid zorgt:  
 
‘En in een regio als hier zijn huisartsen zo gewend aan samenwerken door hun 
samenwerkingsverband en hun werkprocessen dat ze toch wel samenwerken.’ 
 
Daarnaast geven casemanagers aan veel met hun collega’s te overleggen wanneer zaken niet 
duidelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer ze een huisarts moeten betrekken bij een bepaalde situatie. Een 
casemanager vertelt:  
 
‘ik denk dat wij als casemanager wel helder hebben wanneer wij een huisarts moeten betrekken. 
Soms vraag je collega’s om even mee te denken. Het lastige is dat het traject voor elke cliënt anders 
is, van ons wordt juist verwacht om gericht op de situatie in te spelen.’ 
 
Informatievoorziening 
Wat betreft de informatievoorziening geven zowel casemanagers als huisartsen in beide regio’s aan 
dat er geen gezamenlijk cliëntendossier is. De meningen over de meerwaarde hiervan zijn verdeeld, 
de ene respondent vindt dit een tekortkoming, terwijl de ander aangeeft dat het werken in een 
gezamenlijk systeem veel extra werk zou geven omdat dossiers dubbel bijgehouden moeten worden, 
wat niet opweegt tegen de voordelen.  
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De meeste respondenten geven aan over voldoende informatie te beschikken omdat beide partijen 
elkaar goed op de hoogte houden. Een enkele huisarts geeft aan af en toe vooral de context van 
informatie te missen die ze terugkrijgen uit de MDO’s. Een huisarts geeft aan:  
 
‘Nu staat er: gedragsproblemen, Temazepam. Je hebt geen beeld van de context van de situatie. En 
dus door niet betrokken te zijn mis ik informatie.’  
 

4.2.5 Spelers 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de invloed van de volgende spelers-gerelateerde factoren op de 
samenwerking: competenties, karakters, persoonsfactoren, reputatie en werkstijl.  
 
Competenties 
Door de respondenten werden veel verschillende competenties als belangrijk gezien in de 
samenwerking. Hier worden de meest genoemde competenties beschreven.  
De huisartsen waarderen allemaal de expertise van de casemanagers op het terrein van 
dementiezorg. Hierbij geeft een huisarts aan het belangrijk te vinden dat de casemanagers HBO 
opgeleid worden, omdat dit een basisniveau garandeert. Dit wordt als een belangrijke meerwaarde 
gezien in de samenwerking, omdat dit ervoor zorgt dat beide partijen elkaar aanvullen in de zorg 
voor de cliënten.  
 
Daarnaast worden goede communicatieve vaardigheden aan beide kanten als belangrijk gezien om 
goed samen te kunnen werken. Hierbij is door een aantal respondenten specifiek benoemd dat de 
casemanagers duidelijk en assertief moeten kunnen zijn, om te kunnen staan voor je eigen 
argumenten. Een ketenregisseur geeft aan:  
 
‘Je moet natuurlijk gewoon wel een goeie duidelijke gesprekspartner zijn en je als casemanager ook 
niet laten intimideren omdat hij een arts is.’ 
 
Daarnaast vonden zowel huisartsen als casemanagers het belangrijk dat casemanagers zich goed 
kunnen aanpassen aan het niveau van hun gesprekspartner. Dit wordt zowel richting cliënten als 
richting huisartsen belangrijk gevonden. Een huisarts geeft aan:  
 
‘Een kenmerk van ouderenverpleegkundigen is dat ze zich makkelijk kunnen voegen naar de cliënt. die 
eigenschap gebruiken ze denk ik ook wel in overleggen met de huisartsen, want ik ben waarschijnlijk 
heel anders dan mijn collega's.’ 
 
Casemanagers geven aan het als een meerwaarde te zien als huisartsen deskundig zijn op het gebied 
van dementie, of die deskundigheid in de huisartsenpraktijk hebben.  
 
Karakters 
De meeste respondenten geven aan dat de verschillende karakters in de samenwerkingsrelatie 
hierop van invloed zijn. Karakters kunnen volgens de respondenten van invloed zijn op de kwaliteit 
van de samenwerking, maar ook op de wijze waarop samengewerkt wordt. Een casemanager geeft 
aan:  
 
‘De ene heeft een wat collegialere benadering dan de andere huisarts, wat maakt dat je wat 
makkelijker contact zoek. Dat heeft te maken met karakter, uitstraling, hoe iemand bekend staat.’ 
Wel geven de meeste respondenten aan dat het belangrijk is om professioneel met 
karakterverschillen om te gaan, waardoor samenwerken met verschillende personen goed mogelijk 
is.  
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Persoonsfactoren 
De huisartsen noemden andere persoonsfactoren die van invloed zijn op de samenwerking dan de 
casemanagers. De meeste huisartsen geven aan levenswijsheid en ervaring bij casemanagers 
belangrijke persoonsfactoren te vinden omdat dit ervoor zorgt dat een casemanager alles al een keer 
heeft meegemaakt en hierdoor steviger staat in zowel de werkzaamheden als de samenwerking.  
Casemanagers benoemen vooral dat de leeftijd van huisartsen van invloed is op de 
samenwerkingsrelatie. Als voorbeeld noemt een casemanager:  
 
‘Die hele nieuwe generatie huisartsen zijn heel fijn om mee samen te werken. Die staan eigenlijk 
overal open voor en die bellen ook veel sneller voor hulp en dingen die ze niet weten.’ 
 
Reputatie 
Alle casemanagers geven aan dat ze het gevoel hebben dat huisartsen hun functie erg waarderen, 
huisartsen bevestigen dit. Casemanagers en huisartsen geven aan dat een goede reputatie van 
casemanagers zorgt voor vertrouwen in de samenwerking. Een casemanager verwoord dit op de 
volgende manier:  
 
‘Reputatie is wel belangrijk, speelt een positieve rol, want door onze goede reputatie vertrouwen 
huisartsen ons.’  
 
Werkstijl 
Zowel casemanagers als huisartsen geven aan dat verschillen in werkstijlen van invloed zijn op de 
samenwerking. Huisartsen geven aan het fijn te vinden als casemanagers proactief de huisartsen 
benaderen. De huisartsen houden wel rekening met verschillen in werkstijl. Een huisarts geeft aan:  
 
‘Want als je iemand niet kent kan iemand twintig jaar lang werkervaring hebben bij een ander en dan 
heb je wel een uitgangspunt van nou dan zal iemand wel ervaren zijn, maar op het moment dat je 
vaker met elkaar samengewerkt en je weet hoe iemand bepaalde problemen aanpakt of je welke 
communicatiestijl iemand heeft of je weet aandachtspunten van elkaar van deze wacht misschien net 
iets langer voordat ze mij beeld daar moet rekening mee houden, dat weet je van mekaar.’ 
 
De meeste casemanagers geven aan een bepaalde betrokkenheid bij huisartsen fijn te vinden. Deze 
betrokkenheid uit zich dan in het proactief contact zoeken met de casemanager en actief mee te 
denken en te handelen wanneer er iets geregeld moet worden voor een cliënt. Een casemanager 
geeft aan:  
 
‘En de ene huisarts is sowieso wat meer betrokken als de ander. Het gebeurt ook wel eens als ze bij 
ons ondergebracht zijn als het ware dan denken ze van het loopt wel los, ja dan laten ze het wat 
makkelijker los. Terwijl een andere huisarts wat meer betrokken is en zegt van dat wil ik eerst zelf 
bespreken.’  
 

4.2.6 Overige factoren   

In deze paragraaf worden factoren beschreven die door de respondenten belangrijk gevonden 
werden in hun samenwerking, maar die niet vanuit de beschreven literatuur in het conceptueel 
model van dit onderzoek zijn opgenomen. 
 
Vertrouwen 
Door alle respondenten werd benoemd dat vertrouwen essentieel is in de samenwerkingsrelatie. Het 
gaat hierbij om twee zaken, vertrouwen in elkaars professie en expertise en vertrouwen in de zin van 
persoonlijke betrouwbaarheid in de samenwerking.  
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Vertrouwen in elkaars professie en expertise wordt volgens de respondenten opgebouwd door de 
ervaring die vanuit het verleden is opgedaan met de samenwerking. Als de samenwerking positief is 
verlopen en bijvoorbeeld huisartsen de meerwaarde zien van casemanagement hebben ze 
vertrouwen ontwikkeld waardoor er een basis is die onder de samenwerking ligt. Een casemanager 
duidt dit als volgt:  
 
‘Ik werk nu vanaf 2010 hier in de keten en hoe de samenwerking met de huisarts is alleen maar 
gegroeid het vertrouwen in elkaar en vooral het vertrouwen van huisartsen in ons als 
ouderenverpleegkundigen is enorm gegroeid en dat ervaar je ook weer terug in de communicatie die 
we onderling hebben. Die lijntjes worden steeds korter.’ 
 
Daarnaast wordt volgens de respondentenvertrouwen opgebouwd door elkaar te kennen en te doen 
wat je zegt, betrouwbaar zijn. Een huisarts geeft aan:  
 
‘Door persoonlijk contact heb je wel meer vertrouwen in ze, bij een nieuw persoon denk je nog wel 
eens wat een rare vraag. Maar als je daarop ingaat klopt het meestal wel wat ze zeggen. Je zal iets 
meer twijfel hebben af en toe als iemand die je niet kent iets vraagt.’ 
 
Persoonlijk contact 
De meeste huisartsen en casemanagers gaven aan dat persoonlijk contact stimulerend werkt voor 
een goede samenwerking. De respondenten geven aan dat door regelmatig persoonlijk contact te 
hebben binnen de samenwerking, de drempel om contact te leggen verlaagd wordt. Daarnaast wordt 
er bij regelmatig contact sneller een vraag tussendoor gesteld zonder dat het nodig is om officieel 
contact te leggen, waardoor zaken in de zorgverlening sneller geregeld worden. Een casemanager uit 
Zoetermeer geeft wel aan dat de frequentie van persoonlijk contact sterk afhankelijk is van de 
gezondheidssituatie van de cliënten. Als de cliënt relatief gezond is, hebben de casemanagers niet 
veel te maken met de huisarts. Ook geven respondenten uit Zoetermeer aan dat het contact 
voornamelijk telefonisch plaatsvind, persoonlijk contact vindt over het algemeen niet vaak plaats, 
terwijl een aantal respondenten wel aangeven dit een meerwaarde te vinden. Doordat in 
Zoetermeer in de praktijk casemanagers vaak niet gekoppeld zijn aan de huisartsenpraktijken vindt 
persoonlijk contact vaak niet plaats doordat casemanagers met veel huisartsen te maken hebben.  
 
Positie casemanagement dementie 
De meeste respondenten geven aan weinig te merken van onzekerheden in de positie van 
casemanagement dementie. Ze weten wel van de onzekerheid en hebben er vanuit het verleden ook 
wel ervaringen mee, maar in de samenwerking valt er van die onzekerheid niet veel te merken 
volgens de respondenten. Een huisarts geeft aan:  
 
‘Er zijn wel signalen geweest dat het gaat vervallen of d'r is geen geld meer voor. Tot nu toe zijn ze er 
gelukkig nog, meestal als het puntje bij het paaltje komt blijven ze wel. Dus je hoort er wel eens wat 
over maar het heeft weinig effect in de praktijk.’ 
 

4.2.7 Conclusie 

In paragraaf 4.2 zijn verschillende factoren benoemd die de samenwerking tussen casemanagers 
dementie en huisartsen beïnvloeden. Hieruit blijkt dat een gezamenlijke ambitie de samenwerking 
bevordert, doordat draagvlak binnen de keten wordt verkregen en een goede samenwerking het 
gezamenlijke doel dient. Belangen spelen een rol binnen de samenwerking, waarbij voornamelijk het 
verlagen van werkdruk door de inzet van casemanagers een belang is binnen de samenwerking. 
Geschiedenis van de samenwerking en wet- en regelgeving werden benoemd als omgevingsfactoren 
die de samenwerking beïnvloeden, terwijl als procesfactoren de beschreven spelregels en de 
volledigheid van de informatievoorziening als factoren benoemd zijn. Verschillende spelers-
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gerelateerde factoren lijken de samenwerking te beïnvloeden, zoals competenties, karakters, 
achtergronden, reputatie en werkstijl. Ook is het belang van vertrouwen tussen casemanagers en 
huisartsen voor een goede samenwerking benoemd, evenals het regelmatig hebben van persoonlijk 
contact. Onzekerheden over de positie van casemanagement dementie binnen het Nederlandse 
zorglandschap lijken weinig effect te hebben op de samenwerking.  
 

4.3 Samenwerking in de toekomst  

In deze paragraaf wordt het beeld van de respondenten bij hun toekomstige samenwerking 
beschreven en hoe dit kan verbeteren. Daarnaast wordt beschreven hoe de respondenten 
verwachten dat hun samenwerking van invloed is op de kwaliteit van zorg voor mensen met 
dementie.  
 

4.3.1 Verbeterpunten samenwerking 

In de regio Noordelijke Maasvallei noemden twee casemanagers het werken in een gezamenlijk 
dossier met de huisarts, met daarbij beveiligde communicatie als verbeterpunt. Op dit moment 
wordt nog in verschillende dossiers gewerkt, waardoor informatie meestal telefonisch doorgegeven 
moet worden. Een casemanager geeft aan dat ze graag het MDO bij de cliënt thuis wil organiseren, 
waarbij andere disciplines daar kunnen aanschuiven. De ketenregisseur vult hierbij aan dat de 
casemanager meer in de regie moet komen over het organiseren van een MDO:  
 
‘Artsen zijn wel erg vaak in de regie over als het gaat over hoe vaak je een MDO houdt.  ik zou 
eigenlijk vinden dat dat de casemanager dat zou moeten bepalen ook afhankelijk van wat de cliënt 
vraagt. Eigenlijk moet je altijd een MDO kunnen houden, ook buiten de standaard geplande om. Je 
kunt natuurlijk altijd bellen en consulteren, maar je moet altijd een MDO kunnen houden.’  
 
De meeste respondenten in deze regio geven aan zo tevreden te zijn met de huidige samenwerking 
dat ze geen verbeterpunten zien.  
 
In de regio Zoetermeer geven alle huisartsen aan een verbeterpunt te zien in de 
informatievoorziening richting huisartsen. Twee huisartsen geven aan graag meer betrokken te 
willen worden bij de MDO’s, waarbij een huisarts ook aangeeft een jaarlijkse update over de situatie 
van een cliënt te willen krijgen. Eén casemanager geeft aan de betrokkenheid van de huisarts bij het 
MDO ook als verbeterpunt te zien, de andere casemanagers zien dit niet als verbeterpunt. Een 
huisarts geeft aan de gewenste verbetering van informatievoorziening niet bij de casemanagers te 
willen leggen, maar ziet de noodzaak van betere werkafspraken:  
 
‘Ik denk ik denk dat we betere werk afspraken moeten hebben en dat door alle huisartsen ook 
nageleefd moet worden. Wij als huisartsen zijn net zo goed verantwoordelijk voor de samenwerking 
als de specialisten ouderengeneeskunde en de casemanager. De huisartsen klagen al altijd, je hoort 
ze vaak klagen van wij weten niet wat er gebeurt en wij hebben we niks gehoord en wij worden niet 
geïnformeerd maar wij doen er dan ook zelf niks mee. Dus ik denk dat als we het vanuit de keten 
betere werkafspraken maken dat het beter kan.’ 
 
Twee casemanagers en twee huisartsen uit de regio Zoetermeer geven aan behoefte te hebben aan 
meer persoonlijk contact met elkaar omdat dit de betrokkenheid en toegankelijkheid binnen de 
samenwerking vergroot. Daarnaast geven twee casemanagers aan de telefonische bereikbaarheid 
van de huisartsen als verbeterpunt te zien, waarbij een casemanager aangeeft dat het contact 
momenteel voornamelijk via de assistente loopt, waarbij soms contact met de huisarts juist gewenst 
is.  
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4.3.2 Kwaliteit van zorg 

Door de respondenten werden verschillende verbeterpunten in de samenwerking benoemd die 
volgens hen tot een verbetering van de kwaliteit van zorg zullen leiden. Hierbij viel wel op dat de 
respondenten vaak beter konden uitleggen wat de impact van hun eigen professie op de kwaliteit 
van zorg was dan hoe verbeteringen in de samenwerking tot betere zorg leiden.  
 
Een casemanager uit regio Noordelijke Maasvallei geeft aan dat het behouden van de inzet van 
casemanagement dementie in de niet pluis fase van belang is voor de kwaliteit van zorg doordat er 
een vertrouwensband opgebouwd kan worden met de cliënten. Een andere casemanager ziet een 
meerwaarde in de inzet van de vaste casemanager bij cliënten die opgenomen worden in een 
verpleeghuis omdat de casemanager dan al een vertrouwd gezicht is en de begeleiding aan cliënt en 
familie kan bieden op basis van eerder opgedane kennis van de cliënt.  
 
Een huisarts uit de regio Zoetermeer geeft aan dat een nauwere samenwerking tussen de huisarts, 
casemanager dementie en specialist ouderengeneeskunde zal leiden tot betere zorgverlening 
doordat beter geanticipeerd kan worden op de toekomstige zorgvraag:  
 
‘Want als we met de huisarts, die het systeem kent, samen met de casemanager, samen met de 
specialist ouderengeneeskunde, één team zouden vormen, zullen we een veel beter inzicht hebben in 
wat er nodig is op dit moment. En ook in de toekomst hè, dus het proactieve daarna. We komen er 
vaak niet aan toe. Waarom komen er niet aan toe? We nemen er geen tijd voor. En dat is nu ook niet 
verplicht, maar het zou wel beter kunnen.’ 
 
Een casemanager uit Zoetermeer sluit hierbij aan en geeft aan dat open, persoonlijk en toegankelijk 
contact tussen een casemanager en een huisarts ertoe kan leiden dat de snelheid van handelen 
wordt verhoogd zodat er eerder wordt geanticipeerd op wensen en behoeften van de cliënt. Dit 
draagt volgens de casemanager bij aan het welzijn van de cliënt.  
 
Een casemanager uit de regio Zoetermeer geeft aan dat een betere samenwerking met de huisarts 
ertoe leidt dat de casemanager sneller een duidelijk beeld heeft van de voorgeschiedenis van de 
cliënt, ook omdat de casemanager pas na de diagnosestelling in beeld komt, terwijl de huisarts vaak 
de cliënt al jaren kent.  
 

4.3.3 Conclusie 

In deze paragraaf zijn enkele verbeterpunten voor de samenwerking benoemd. In de regio 
Noordelijke Maasvallei is het werken in een gezamenlijk dossier benoemd als verbeterpunt, evenals 
de organisatie van de MDO’s. In de regio Zoetermeer werden verbetermogelijkheden gezien in de 
informatievoorziening richting huisartsen, betrokkenheid van huisartsen bij MDO’s en het 
vermeerderen van persoonlijk contact tussen casemanagers en huisartsen.  
Met betrekking tot verbeteringen in de samenwerking die leiden tot een hogere kwaliteit van zorg 
aan de cliënten werden in de regio Noordelijke Maasvallei geen punten met betrekking tot de 
samenwerking genoemd. Wel werd hier het behouden van de inzet van casemanagement dementie 
in de niet pluis fase genoemd, evenals het betrokken blijven van casemanagers na opname in een 
verpleeghuis.  
In de regio Zoetermeer is aangegeven dat een nauwere samenwerking tussen de huisarts, 
casemanager en specialist ouderengeneeskunde zal leiden tot hogere kwaliteit van zorg. Daarnaast is 
benoemd dat meer contact tussen de casemanager en huisarts zal leiden tot het beter kunnen 
anticiperen op de zorgvraag en het beter overdragen van achtergrondinformatie over de cliënt door 
de huisarts aan de casemanager dementie.   
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Hoofdstuk 5. Conclusie en discussie 

 

5.1 Conclusie 

Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de samenwerking tussen casemanagers dementie 
en huisartsen in de regio’s Zoetermeer en Noordelijke Maasvallei waarbij bevorderende en 
belemmerende factoren met betrekking tot deze samenwerking onderzocht werden. Hiervoor is een 
kwalitatief onderzoek uitgevoerd in bovengenoemde regio’s, waarbij casemanagers dementie, 
huisartsen en ketenregisseurs geïnterviewd zijn. In deze conclusie zullen achtereenvolgens de 
deelvragen en hoofdvraag beantwoord worden.  
 
Hoofdvraag 
Welke factoren bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen casemanagers dementie en 
huisartsen en hoe kan deze samenwerking in de toekomst beter worden vormgegeven?  
 
Deelvragen 

1. Op welke manier wordt in de verschillende modellen van casemanagement dementie de 
samenwerking tussen casemanagers en huisartsen vormgegeven?   

2. Hoe ervaren de huisartsen en casemanagers dementie in twee regionale netwerken de 
kwaliteit van hun samenwerking?  

3. Welke factoren en actoren bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen huisartsen 
en casemanagers dementie en hoe kunnen deze de samenwerking beïnvloeden? 

4. Wat zijn de verwachtingen van casemanagers dementie en huisartsen met betrekking tot 
hun samenwerking in de toekomst en hoe kan dit de (kwaliteit van) zorg voor mensen met 
dementie verbeteren?  

 
Deelvraag 1: Op welke manier wordt in de verschillende modellen van casemanagement dementie 
de samenwerking tussen casemanagers en huisartsen vormgegeven?   
In de regio Noordelijke Maasvallei wordt casemanagement ingezet vanaf de niet pluis fase, voordat 
een eventuele diagnose dementie wordt gesteld. Hierbij is de casemanager gedurende het gehele 
zorgtraject betrokken bij de cliënt met dementie. In de regio Zoetermeer vindt begeleiding in de niet 
pluis fase plaats door de huisarts of praktijkverpleegkundige en wordt een casemanager ingezet na 
de diagnosestelling. Binnen deze twee regio’s, die twee verschillende modellen voor 
casemanagement dementie hanteren, vindt samenwerking tussen casemanagers en huisartsen 
plaats op het niveau van klinische integratie, professionele integratie en organisatorische integratie.  
 
Bij de samenwerking op klinisch niveau vindt in regio Noordelijke Maasvallei de eerste afstemming 
plaats in de niet pluis fase, waarbij de situatie van de cliënt in beeld gebracht wordt en richting 
diagnosestelling gewerkt wordt. Na de diagnosestelling vindt regelmatig contact plaats tussen de 
casemanagers en huisartsen tijdens MDO’s en bij crisissituaties. Hierbij vindt afstemming plaats over 
de behandeling en begeleiding van de cliënt en wordt deze op gezamenlijk initiatief voortgezet of 
bijgesteld.  
In de regio Zoetermeer wordt na de diagnosestelling een casemanager toegewezen aan de cliënt, 
waarbij de huisarts hiervan op de hoogte wordt gesteld. Contact tussen huisartsen en casemanagers 
vindt voornamelijk plaats bij specifieke vragen waarvoor elkaars input nodig is rondom de 
begeleiding van de cliënt. Als klankbord van de casemanager fungeert voornamelijk de specialist 
ouderengeneeskunde, waardoor het contact met huisartsen minder intensief is en vooral 
informerend van aard is. Dit blijkt ook uit het feit dat er geen input van huisartsen gevraagd wordt 
voorafgaand aan de MDO’s, maar wel een terugrapportage gegeven wordt.  
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Afstemming op professioneel niveau vindt in beide regio’s niet vaak plaats. Rondom de organisatie 
van een MDO vindt in de Noordelijke Maasvallei soms afstemming plaats. Verder ontmoeten in beide 
regio’s de casemanagers en huisartsen elkaar bij door de overkoepelende keten of 
huisartsenvereniging georganiseerde bijeenkomsten, waarbij inhoudelijke afstemming en 
kennismaking plaatsvindt. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van de SOG in Zoetermeer voor een 
kleinere rol van de huisarts, waarbij de casemanagers snel terugvallen op de SOG. Afstemming over 
de rolverdeling van de huisarts en SOG vindt tussen deze drie disciplines niet plaats.  
 
Organisatorische integratie vindt plaats op het niveau van de keten. Hierbij worden wel afspraken 
gemaakt die de samenwerking tussen huisartsen en casemanagers beïnvloeden en sturen, maar 
worden voornamelijk in regio Noordelijke Maasvallei beide partijen hier niet actief bij betrokken. In 
Zoetermeer worden bij beleidsontwikkeling op ketenniveau vaak betrokken professionals 
uitgenodigd waardoor een casemanager of huisarts kan meedenken bij het op te stellen beleid. 
Daarnaast vindt in Zoetermeer organisatorische integratie plaats door de Stichting Eerstelijnszorg 
Zoetermeer, waarbij casemanagers, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde betrokken 
worden bij ontwikkelingen die de samenwerking kunnen beïnvloeden.  
 
Deelvraag 2: Hoe ervaren de huisartsen en casemanagers dementie in twee regionale netwerken de 
kwaliteit van hun samenwerking?  
In de regio Noordelijke Maasvallei hebben alle respondenten een positief beeld van de kwaliteit van 
hun samenwerking. De positieve ervaringen lijken met name te worden veroorzaakt door het 
laagdrempelige persoonlijke contact die de casemanagers en huisartsen met elkaar hebben. Doordat 
de respondenten prettig contact met elkaar hebben worden kritische punten over de samenwerking 
niet op de voorgrond gezet, terwijl ze er wel zijn. De casemanagers geven aan dat ze vinden dat 
huisartsen teveel leunen op de casemanagers, en zo hun eigen verantwoordelijkheid niet altijd goed 
nemen, terwijl huisartsen aangeven dat de inzet van casemanagement voor vermindering van hun 
werkdruk zorgt. Hieruit kan opgemaakt worden dat de huisartsen mogelijk casemanagers teveel zien 
als iemand die de cliënt met dementie van hen overneemt, terwijl de casemanagers uitgaan van een 
gelijkwaardige samenwerking waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft.  
 
In de regio Zoetermeer zijn de respondenten wat minder positief over hun samenwerking. De 
respondenten waarderen elkaars expertise en vinden dat ze elkaar aanvullen in de begeleiding van 
een cliënt met dementie. Als er contact is met elkaar verloopt dit ook prettig. Aan de andere kant 
hebben casemanagers en huisartsen relatief weinig contact met elkaar, ook omdat de rol van de 
specialist ouderengeneeskunde de rol van de huisarts gedeeltelijk over heeft genomen. Hierdoor 
vallen casemanagers snel terug op de specialist ouderengeneeskunde die hen adviseert, terwijl de 
huisartsen daardoor het gevoel krijgen buiten spel te staan en niet betrokken te worden. Dit leidt tot 
een afwachtende houding bij huisartsen, waar casemanagers het gevoel bij krijgen dat de huisarts te 
snel dingen neerlegt bij de casemanager. Ook blijkt uit het onderzoek dat het weinig betrokken 
worden van huisartsen vooral leidt tot het gevoel bij huisartsen dit te missen wanneer huisartsen 
veel affiniteit voor deze doelgroep hebben. Wat hier ook meespeelt is dat huisartsen niet betrokken 
worden bij de MDO’s. Hierdoor is er geen sprake van persoonlijk contact op dat moment en zijn de 
huisartsen niet aangehaakt rondom de bespreking van de zorg rondom de cliënt.  
 
Deelvraag 3: Welke factoren en actoren bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen 
huisartsen en casemanagers dementie en hoe kunnen deze de samenwerking beïnvloeden? 
 
Ambitie 
De respondenten geven aan dat hun ambitie het bieden van goede zorg voor de cliënten is. Die 
ambitie is gelijk voor zowel de huisartsen als casemanagers. Uit het onderzoek kan opgemaakt 
worden dat de respondenten proberen te handelen in het belang van de cliënt en dat daardoor 
belemmerende factoren, zoals individuele belangen, ondergeschikt gemaakt worden aan het 
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gezamenlijke doel, om toch die goede zorg te kunnen verlenen. Hierdoor bevordert het hebben van 
een gezamenlijk doel de samenwerking.  
 
Belangen 
Financiële belangen worden een enkele keer genoemd als een factor die de samenwerking 
belemmert, met name in de regio Noordelijke Maasvallei. Volgens de casemanagers uitte zich dat 
voornamelijk in het verleden in het overnemen van een declarabele handeling door de huisarts of 
praktijkverpleegkundige. Huisartsen geven juist aan het financiële belang niet te hebben of 
ondergeschikt te achten aan de voordelen van de samenwerking, zoals een verminderde werkdruk. 
Hieruit kan opgemaakt worden dat het financiële belang wel een rol speelt in de samenwerking, 
maar geen belemmerende factor is omdat dit belang ondergeschikt is geraakt aan een ander belang, 
namelijk werkdruk. Vooral huisartsen geven in beide regio’s aan de inzet van casemanagers sterk te 
waarderen, vanwege de verlaging van hun werkdruk die hierdoor plaatsvindt. De casemanagers zien 
dit ook en zien dit als consequentie van hun aanwezigheid die voor de huisarts voordelen heeft en 
voor henzelf geen directe nadelen.  
Concurrentie is in beide regio’s wel aanwezig in de vorm van een organisatie buiten de keten die ook 
casemanagement aanbiedt. Maar deze concurrentie speelt geen rol in de samenwerking tussen 
casemanagers en huisartsen, doordat er geen noodzaak is voor de casemanagers om hun cliënten te 
willen weerhouden naar de concurrentie te gaan, gezien het feit dat er wachtlijsten zijn. 
 
Individuele belangen spelen nauwelijks een rol binnen de samenwerking. Professionele 
meningsverschillen komen af en toe voor in beide regio’s, maar zijn volgens de respondenten goed 
uit te praten. De positieve persoonlijke contacten zorgen ervoor dat deze meningsverschillen niet 
uitvergroot worden. Daarnaast staat het belang van de cliënt voorop bij beide professies, waardoor 
dit individuele belang ondergeschikt is aan het doel om goede zorg te bieden.  
 
Collectieve belangen werden door de respondenten niet gezien als factor die de samenwerking 
beïnvloedt.  
 
Omgeving 
De geschiedenis van de samenwerking zorgt in beide regio’s voor opgebouwd vertrouwen in de 
samenwerking. Door opgedane positieve ervaringen in het verleden is een basis opgebouwd voor de 
huidige samenwerking.  
De steeds complexer wordende regelgeving in de zorg zorgt er volgens casemanagers voor dat 
huisartsen behoefte hebben aan sturing en houvast. Opvallend is dat huisartsen dit niet aangeven, zij 
geven alleen aan dat ze behoefte hebben aan de kennis van de casemanagers van de verschillende 
nieuwe soorten zorgaanbod. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de wet- en regelgeving een 
factor is die ervoor zorgt dat de huisartsen binnen de samenwerking behoefte hebben aan de kennis 
van de casemanagers van het zorglandschap.  
 
Proces 
De vastgelegde protocollen van de SGZ in de regio Zoetermeer zorgen volgens de huisartsen en de 
ketenregisseur voor een eenduidige werkwijze. In de regio Noordelijke Maasvallei zijn er vanuit de 
keten procedures opgesteld en worden landelijke handleidingen gevolgd. De casemanagers geven in 
beide regio’s aan niet veel gebruik te maken van beschreven procedures omdat ze veel op hun 
gevoel doen. Hieruit kan opgemaakt worden dat de vastgestelde spelregels gedeeltelijk bevorderend 
zijn op de samenwerking, alleen al doordat de huisartsen daar houvast aan hebben en er vanuit de 
ketens nagedacht is over de best passende werkwijze.  
 
Over een eventueel gezamenlijke cliëntendossier zijn de meningen erg verdeeld. Op dit moment 
wordt niet in een gezamenlijk dossier gewerkt. Wel geeft een enkele respondent aan nu soms de 
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context van informatie te missen. Er kan op basis van de resultaten niet gesteld worden dat de 
huidige informatievoorziening een factor is die de samenwerking beïnvloedt.  
 
Spelers 
Spelers-gerelateerde factoren als competenties, karakters, persoonsfactoren, reputatie en werkstijl 
worden kunnen gezien worden als factoren die de samenwerking beïnvloeden. Bepaalde 
competenties als communicatieve vaardigheden en kennis van zaken versoepelen en versterken de 
samenwerking, evenals het op één lijn kunnen zitten met de gesprekspartner. Karakters spelen een 
kleine rol in de samenwerking, maar uit de resultaten kan opgemaakt worden dat hierbij 
voornamelijk de competentie om professioneel met verschillende karakters om te kunnen gaan 
bevorderend werkt op in samenwerking, of juist belemmerend wanneer deze competentie niet 
aanwezig is.  
 
Persoonsfactoren werden niet vaak genoemd als beïnvloedende factor in de samenwerking. 
Geconcludeerd kan worden dat ook bij deze factor het voornamelijk belangrijk is om de competentie 
te hebben om professioneel met deze factoren om te kunnen gaan.   
 
De meeste respondenten geven aan te vinden dat de casemanagers een goede reputatie hebben. 
Deze reputatie is vanuit het verleden opgebouwd en werkt motiverend voor de casemanagers om 
goede zorg te leveren, maar ook om de opgebouwde reputatie waar te maken en hoog te houden. In 
de samenwerking werkt deze reputatie bevorderend doordat enerzijds een goede reputatie 
vertrouwen opwekt, en anderzijds worden de casemanagers extra gemotiveerd om dit vertrouwen 
niet te beschamen. 
Als positieve werkstijl binnen de samenwerking noemden de casemanagers en huisartsen 
verschillende stijlen die ze bij de andere partij bevorderend voor de samenwerking vonden. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat het type werkstijl zowel bevorderend als belemmerend kan werken, 
zodra dit wel respectievelijk niet overeenkomt met de verwachtingen of wensen van de andere partij 
binnen de samenwerking.  
 
Overige factoren  
Vertrouwen wordt door de respondenten gezien als basis van een goede samenwerking. Vertrouwen 
is dus een bevorderende factor. Vertrouwen wordt opgebouwd door positieve ervaringen uit het 
verleden op basis van de expertise van de samenwerkingspartner, maar ook door vertrouwen in de 
samenwerkingspartner zelf waarbij persoonlijke betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken een 
rol speelt. Uit dit onderzoek blijkt dat persoonlijk contact hebben binnen de samenwerking essentieel 
is voor het opbouwen van vertrouwen, omdat door dat persoonlijk contact niet alleen de 
persoonlijke betrouwbaarheid en expertise zichtbaar wordt, maar ook de persoon zelf gekend wordt. 
Hierdoor kunnen factoren als competentie, werkstijl, geschiedenis en reputatie geplaatst worden in 
de context van de persoon met wie samengewerkt wordt, waardoor vertrouwen in de persoon 
opgebouwd wordt en succesvol samengewerkt kan worden.  
In de regio Zoetermeer is minder vaak persoonlijk contact tussen huisartsen en casemanagers dan in 
de regio Noordelijke Maasvallei. Een oorzaak hiervan is dat de casemanagers grotendeels niet 
gekoppeld zijn aan een huisartsenpraktijk in Zoetermeer en daardoor met meer huisartsen te maken 
hebben. Dit leidt tot minder betrokkenheid binnen de samenwerking.  
Een aantal keren werd de onzekere positie van casemanagement dementie genoemd. Uit dit 
onderzoek blijkt dat dit geen invloed heeft op de samenwerking tussen de casemanagers dementie 
en huisartsen omdat de onzekerheid wel bekend is maar dit geen invloed heeft op de samenwerking.  
 
 
 



39 
 

Deelvraag 4: Wat zijn de verwachtingen van casemanagers dementie en huisartsen met betrekking 
tot hun samenwerking in de toekomst en hoe kan dit de (kwaliteit van) zorg voor mensen met 
dementie verbeteren?  
Met betrekking tot de toekomstverwachting van de samenwerking werden voornamelijk punten 
genoemd op welke manier de samenwerking volgens de respondenten verder kon verbeteren. In de 
regio Noordelijke Maasvallei gaven de meeste respondenten aan dat ze tevreden zijn met de 
samenwerking zoals die nu is en hopen dat de samenwerking in de toekomst op dezelfde manier 
blijft verlopen. In de regio Zoetermeer werd door enkele huisartsen genoemd dat ze graag willen dat 
ze als huisarts meer betrokken worden bij met name de keuzes rondom de zorg aan de cliënt in de 
MDO’s. Daarnaast werd meer persoonlijk contact genoemd als verbeterpunt door een groot deel van 
de respondenten uit deze regio. Door meer persoonlijk contact zal het vertrouwen in elkaar 
toenemen en neemt ook de betrokkenheid binnen de samenwerking toe doordat er meer 
contactmomenten zijn.  
 
Met betrekking tot verbeteringen in de kwaliteit van zorg benoemden de meeste respondenten 
punten die geen betrekking hadden op de samenwerking, maar op hun eigen professie. Wel werd 
genoemd dat een intensievere samenwerking tot een minder reactief zorgbeleid waardoor sneller 
geanticipeerd kan worden op de behoeften van de cliënt. Hieruit valt te concluderen dat meer 
betrokkenheid en persoonlijk contact tot een intensievere samenwerking leiden waardoor beter 
ingespeeld kan worden op de behoeften van de cliënten met dementie.  
 
Hoofdvraag: Welke factoren bevorderen of belemmeren de samenwerking tussen casemanagers 
dementie en huisartsen en hoe kan deze samenwerking in de toekomst beter worden vormgegeven?  
Vanuit de beantwoording van de deelvragen wordt duidelijk dat er verschillende factoren zijn die de 
samenwerking tussen casemanagers dementie en huisartsen beïnvloeden. Het hebben van een 
gezamenlijk doel leidt tot een verkleining van de invloed van belemmerende factoren. Belangen 
spelen een rol in de samenwerking, waarbij met name de huisartsen de verlaging van hun werkdruk 
als belang zien. Dit werkt positief voor de samenwerking, juist doordat de inzet van een casemanager 
dementie de werkdruk van huisartsen verlaagt door veel taken in de begeleiding van cliënten met 
dementie over te nemen. Daarnaast zorgt een omgevingsfactor als wet- en regelgeving voor 
behoefte aan expertise binnen de samenwerking, die de casemanager op dat punt kan bieden. 
Hierdoor heeft de huisarts een belang bij de betrokkenheid van de casemanager bij de zorg voor 
cliënten met dementie, waardoor de huisartsen teveel kunnen leunen op de casemanagers. Zij 
ervaren dit als het afschuiven van de verantwoordelijkheden door de huisarts, waardoor dit 
belemmerend werkt binnen de samenwerking. Dit afschuiven wordt mede veroorzaakt doordat 
werkdruk van huisartsen niet alleen een belang is van huisartsen, maar ook een remmende factor is 
voor professionele integratie doordat meer professionele integratie leidt tot een hogere werkdruk 
van de huisartsen.  
Als er vaker persoonlijke contacten zijn, zal sneller vertrouwen worden opgebouwd. Dit werkt 
bevorderend voor een goede samenwerking waardoor het makkelijker is om verantwoordelijkheden 
af te stemmen. Meer persoonlijk contact zorgt ook voor een intensievere samenwerking waarbij de 
disciplines meer betrokken worden en zich meer betrokken voelen, waardoor beter geanticipeerd 
kan worden op de behoeften van de cliënt met dementie omdat de expertise van meerdere 
disciplines gezamenlijk ingezet wordt en elkaar versterkt.  
 

5.2 Positionering van de bevindingen 

Uit de gehouden interviews blijkt dat in de regio Zoetermeer casemanagement anders vormgegeven 
wordt dan in de regio Noordelijke Maasvallei. In Zoetermeer wordt casemanagement ingezet na de 
diagnosestelling, terwijl in de Noordelijke Maasvallei casemanagement ingezet kan worden in de niet 
pluis fase voor de diagnosestelling. MacNeill-Vroomen (2012) beschrijft twee casemanagement 
modellen, het geïntegreerde model en het netwerk model. Op hoofdlijnen is het geïntegreerde 
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model het best passend bij deze regio’s, maar in beide onderzochte regio’s worden aspecten van 
deze twee modellen gehanteerd. De verdere uitwerking van Huijsman (2017) maakt een duidelijker 
onderscheid tussen de verschillende modellen, waaruit duidelijk blijkt dat in de regio Zoetermeer 
volgens het overdrachtsmodel wordt gewerkt en in de regio Noordelijke Maasvallei volgens het 
model continuïteit in één persoon. Dit onderzoek ondersteunt hierdoor de verdere uitwerking van de 
casemanagementmodellen door Huijsman (2017).  
 
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen gedeeltelijk de conclusie van Minkman (2009) dat 
betrokkenheid van huisartsen door casemanagers als moeilijk wordt beschouwd en dat deze 
betrokkenheid wel noodzakelijk wordt geacht door de casemanagers. Uit dit onderzoek blijkt dat in 
de regio Zoetermeer inderdaad de betrokkenheid van huisartsen moeilijk gevonden wordt volgens de 
respondenten. Minkman (2009) geeft geen verklaring voor zijn bevinding, maar geeft als oplossing 
hiervoor aan dat er beter samengewerkt moet worden in een multidisciplinair team waar zowel de 
huisarts als de casemanager deel van uitmaakt. Dit komt overeen met de resultaten uit dit 
onderzoek, waarbij zowel huisartsen als casemanagers aangeven dat om betrokkenheid te vergroten 
de huisarts meer betrokken moet worden bij het MDO. Maar aan deze bevinding ligt ook ten 
grondslag dat in de regio Zoetermeer de functie van de huisarts als medische professional die als 
klankbord van de casemanager fungeert gedeeltelijk is overgenomen door de SOG, waardoor de 
casemanagers de huisarts minder nodig hebben en waardoor huisartsen een meer afwachtende 
houding ontwikkelen. Hierdoor kan de conclusie van Minkman (2009) aangevuld worden met de 
noodzaak van een afstemming van de rol van de huisarts en SOG, die nodig is om meer 
betrokkenheid te creëren.  
 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat het hebben van een gezamenlijke ambitie de samenwerking 
bevordert omdat hierdoor belemmerende factoren ondergeschikt worden gemaakt. Bremekamp et 
al. (2009) geven aan dat de samenwerking bevorderd wordt door het onderhandelingsproces om te 
komen tot een gedeelde ambitie. Dit is niet in overeenstemming met de conclusie van dit onderzoek 
waaruit blijkt er geen onderhandelingsproces is geweest tussen casemanagers en huisartsen om te 
komen tot een gedeelde ambitie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de ambitie om in het 
belang van de cliënt te handelen intrinsiek aanwezig is bij de respondenten, doordat beiden 
zorgprofessionals zijn. Hierdoor is het niet nodig om te komen tot een gedeelde ambitie, maar 
versterkt deze gezamenlijke ambitie de samenwerking door het verkleinen van belemmerende 
factoren.  
 
Uit dit onderzoek komt maar beperkt naar voren dat belangen een rol spelen in de samenwerking. 
Met name het verlagen van de werkdruk van huisartsen is een belang wat speelt, waarbij huisartsen 
dus zelf een belang hebben bij de samenwerking omdat door samen te werken hun werkdruk 
verlaagd wordt. Een mogelijk verklaring hiervoor bieden Bremekamp et al. (2009). Zij geven aan dat 
belangen een rol spelen in samenwerkingen. De wijze van handelen binnen de samenwerking wordt 
impliciet of expliciet gedreven door belangen. Het belang van huisartsen bij casemanagement kan 
een deel van de positieve houding van huisartsen richting casemanagers verklaren. Een kanttekening 
hierbij is dat het belang werkdruk ook remmend lijkt te werken voor goede integrale zorg. Hierbij lijkt 
met name professionele integratie verminderd te worden. Bij professionele integratie hebben 
zorgprofessionals een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het afstemmen van zorg waarbij 
Valentijn et al. (2013) aangeven dat het belangrijk is voor een goede professionele integratie om 
duidelijkheid te verkrijgen over de taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking 
zodat het remmende effect van belangen, zoals werkdruk, verminderd wordt.  
 
Vertrouwen wordt door Bremekamp et al. (2009) niet genoemd als beïnvloedende factor binnen de 
samenwerking maar als indicator van de kwaliteit van de samenwerking. Dus een vertrouwensbasis 
binnen de samenwerking geeft aan dat er sprake is van een goede samenwerking. Dat is niet geheel 
in overeenstemming met de resultaten van dit onderzoek. De aanwezigheid van vertrouwen laat niet 
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alleen dat de samenwerking goed verloopt, maar vertrouwen is ook een beïnvloedende factor 
doordat de aanwezigheid van vertrouwen ertoe leidt er beter samengewerkt wordt. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat hier onderscheid gemaakt kan worden in vertrouwen in de professie en 
vertrouwen in de persoon. Opgebouwd vertrouwen in de persoon is een indicator van de kwaliteit 
van de samenwerking, maar opgebouwd vertrouwen in de professie vergemakkelijkt de 
samenwerking doordat de ene partij vertrouwt dat de ander capabel is, goed werk levert en de juiste 
zaken signaleert. Dit bevordert de samenwerking doordat communicatie soepeler verloopt, zaken 
overgelaten kunnen worden aan de ander en er minder snel misverstanden ontstaan.  
 

5.3 Reflectie op het onderzoek 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij 
semigestructureerde interviews zijn uitgevoerd om zo gedetailleerde informatie van de 
respondenten te kunnen verkrijgen waarbij de context van de onderzoeksomgeving goed 
meegenomen kon worden. Daarnaast zijn enkele documenten verkregen vanuit de ketens. Deze 
documenten gaven een beeld van de werkwijze van de casemanagers, maar konden niet gebruikt 
worden in een documentenanalyse gezien de beperkte omvang en inhoud hiervan. De opgehaalde 
informatie uit de interviews is voldoende geweest om conclusies te trekken, maar wanneer 
interviews gehouden waren met andere professionals, zoals thuiszorgmedewerkers of een specialist 
ouderengeneeskunde in Zoetermeer, had mogelijk een breder beeld op de samenwerking verkregen 
kunnen worden, waardoor een ander perspectief weer tot nieuwe inzichten had kunnen leiden.  
Ook kan een kanttekening geplaatst worden bij de hoeveelheid geïnterviewde huisartsen in de regio 
Noordelijke Maasvallei. Door beperkte beschikbaarheid zijn twee huisartsen geïnterviewd, in plaats 
van de geplande drie huisartsen. Hierdoor is het mogelijk dat een derde huisarts input had kunnen 
geven die een ander licht op de resultaten kon werpen. Gezien de eenduidigheid in de antwoorden 
van de geïnterviewde twee huisartsen in deze regio kan er vanuit gegaan worden dat er een redelijk 
volledig beeld is verkregen. Hierdoor kan gesteld worden dat er een voldoende mate van verzadiging 
is bereikt, waarbij nieuwe interviews waarschijnlijk geen nieuwe informatie zouden opleveren en er 
sprake is van datasaturatie.  
Een nadeel van de semigestructureerde interviews is dat er mogelijk interessante thema’s minder 
belicht zijn, of zelfs niet genoemd zijn. De onderzoeker heeft daarom elk interview als laatste vraag 
gevraagd of er vanuit de respondenten aanvullingen waren die zij van belang achtten op het 
onderzoeksonderwerp. Geen van de respondenten heeft na die vraag nog aanvullingen benoemd. 
Een voordeel van het aanhouden van een gestructureerde topiclijst was dat tijdens de interviews een 
bepaalde lijn gevolgd kon worden in het verkrijgen van antwoorden op de onderzoeksvragen.  
Vanwege een verkeerde planning heeft één interview met twee casemanagers tegelijkertijd 
plaatsgevonden. Dit heeft een meerwaarde gehad in het onderzoek. Doordat de casemanagers 
elkaar aanvulden of soms tegenspraken werd een gedetailleerder beeld van de samenwerking 
verkregen. Een risico hierbij is dat er minder ruimte was voor de eigen opvattingen van deze twee 
respondenten, maar doordat de overige casemanagers individueel zijn geïnterviewd weegt dit risico 
niet op tegen de genoemde meerwaarde.   
De uitvoering van het onderzoek en de analyse van de resultaten hebben plaatsgevonden volgens de 
vooraf beschreven methode. Dit heeft de interne en externe betrouwbaarheid van het onderzoek 
verstevigd.  
 

5.4 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de ketens 
In beide regio’s moet meer professionele integratie tussen huisartsen en casemanagers plaatsvinden. 
Huisartsen en casemanagers moeten vaker met elkaar de vorm van hun samenwerking afstemmen 
en verwachtingen en wensen uitspreken om zo de samenwerking verder te verbeteren. 
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De rol van de SOG moet in de regio Zoetermeer beter afgestemd worden met de rol van huisartsen 
om zo meer betrokkenheid van huisartsen bij de zorg voor mensen met dementie te verkrijgen. 
 
In de regio Zoetermeer is er sprake van weinig persoonlijk contact tussen huisartsen en 
casemanagers dementie. Aan te bevelen is om huisartsen vaker deel te laten nemen aan de MDO’s, 
omdat op deze wijze ook de gelegenheid geboden wordt om op professioneel niveau te overleggen, 
persoonlijk contact plaatsvindt, betrokkenheid toeneemt en onderlinge afstemming plaatsvindt.  
 
Op organisatorisch niveau moet in de regio Zoetermeer aandacht besteed worden aan de onderlinge 
betrokkenheid van huisartsen en casemanagers in de samenwerking rondom de zorg voor de 
cliënten. Om deze betrokkenheid te verbeteren is het aan te bevelen dat het samenwerkingsmodel 
aangepast wordt, zodat huisartsen in heel Zoetermeer met een klein aantal casemanagers samen 
kunnen werken. In de regio Noordelijke Maasvallei wordt de koppeling van casemanagers aan de 
huisartsenpraktijken structureel uitgevoerd, waardoor er meer betrokkenheid is binnen de 
samenwerking. Aan te bevelen is om als verschillende dementieketens van elkaar te leren op dit 
punt.  
 
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Vervolgonderzoek is nodig naar het effect van werkdruk op integrale zorg. In dit onderzoek is 
zichtbaar gemaakt dat het belang werkdruk een remmende factor voor integrale zorg kan zijn, 
doordat meer betrokkenheid op klinisch en professioneel niveau, wat leidt tot betere integrale zorg, 
ondergeschikt is aan het belang wat een zorgprofessional heeft bij een verlaging van zijn of haar 
werkdruk. 
 
Verder onderzoek naar de effecten van de samenwerking tussen casemanagers en huisartsen op de 
kwaliteit van zorg voor cliënten met dementie is nodig. Hier kan voortgebouwd worden op de 
bestaande onderzoeken van Callahan et al. (2006) en Khanassov & Vedel (2016).  
 
Factoren die de samenwerking tussen casemanagers dementie en huisartsen beïnvloeden moeten 
onderzocht worden door middel van kwantitatief onderzoek, om zo beter de verbanden en relaties 
tussen de kwaliteit van de samenwerking en de beïnvloedende factoren inzichtelijk te krijgen.  
 
Vervolgonderzoek is gewenst naar de effecten van de verschillende casemanagementmodellen op de 
kwaliteit van zorg, waarbij niet alleen naar kosteneffectiviteit wordt gekeken maar ook naar de 
mogelijkheden om integraal zorg te verlenen aan mensen met dementie.  
 
De eventuele meerwaarde van casemanagement in de niet-pluis fase moet verder onderzocht 
worden, om zo wetenschappelijke inzichten te verkrijgen over de mogelijke meerwaarde hiervan. Dit 
zal de dementieketens helpen hun positie te bepalen in de onderhandelingen met zorgverzekeraars 
over de inzet van casemanagement dementie in de niet pluis fase.  
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Bijlage 1 Topiclijst interviews  

 
Introductie: 

o Kennismaking 
o Toelichting/uitleg doelstelling onderzoek:  welke informatie wil ik ophalen 
o Opzet interview: welke punten worden besproken  
o Toestemming opnemen interview 
o Privacy: anonimiseren transcripten    

 
Werkzaamheden algemeen 

o Toelichting werkzaamheden 
o Rol binnen het netwerk 
o Met welke andere professionals contact? 
o Vormgeving model casemanagement 

 
Kenmerken netwerk (ketenregisseur) 

o Aantal partners 
o Financiering 
o Type medewerkers 
o Ambities 
o Belangen 
o Context 

 
Samenwerking tussen casemanagers en huisartsen 

o Doel van samenwerking 
o Beschrijving hoe samenwerking plaatsvindt 
o Wijze, regelmaat, inhoud, kwaliteit van contact 
o Afstemming met andere disciplines (klinische, professionele en organisatorische integratie) 
o Verantwoordelijkheden en afstemming daarvan 
o Ambitie m.b.t. dementiezorg 
o Cultuurverschillen/overeenkomsten in de samenwerking 

 
Belangen in de samenwerking 

o Individuele belangen/organisatiebelangen/collectieve belangen:  

 Financiering (voordeel bij behandeling) 

 Werkdruk 

 Relatie met andere zorgprofessionals 

 Concurrentie met andere huisartsen/casemanagers 

 Professionele belangen: omgaan met meningsverschillen 
 
Context (spelers, proces, omgeving) 
Spelers 

o Persoonlijke interactie 
o Reputatie (in dementiezorg?) 
o Collega’s (verwachtingen, wensen) 
o Competenties (individualistisch of graag samenwerken) 

o Kennis van dementie 
o Verwijzing naar tweedelijnszorg 
o Contact leggen en onderhouden met andere professionals, zoals paramedici 
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Proces 
o Veranderingen in het verleden 
o Vertrouwen 
o Procedures (vastgelegd of niet?) 
o Clientdossier (digitaal?) 
o Heldere structuur? 
 

Omgeving 
o Wet en regelgeving 
o Declaratie/financiering 
o Positie casemanagement dementie 

 


