
 
“Stapelmodel” 
Succesfactoren: 

 Op maat bestaande relaties benutten 

 Korte lijnen met huisarts en andere professionals 

 Geleidelijkheid + continuïteit     

 Betaalbaar model, maar ja, overdracht kost geld 

 Team is deskundig 

 Fysio/huisarts/ouderenzorg – Poolse landdag  

 Is het wel werkbaar in grote regio’s? 

 Vertrouwen, korte lijnen, efficiëntie 
 
Schuurpunten: 

 Veel gezichten 

 Niet conform ZSD – wens cliënt 

 Deskundigheid + kennis POH + uren per week (10-20 minuten aanpak vd POH? Kwaliteit?) 

 Medische oriëntatie 

 Werkdruk, alleen complexe cliëntsituaties 

 Kwetsbaar model met slechts 2 CM 

 Verwarring cliënt i.v.m. switchen/onduidelijk 

 Hoe zuiver kijkt HA i.v.m. perverse prikkel (financiën)  

 Je bent te laat om crisis te voorkomen 

 Vraagt zeer veel van communicatie 
 

“Triagemodel” 
Succesfactoren: 

 “Triage” is kracht in het begin 

 Goede start, ziekte + zorg + welzijn 

 Expert is vanaf het begin in de lead 

 Voordeel: triage uitgebreid in lokale zorg, daardoor breder dan alleen medisch (zoals psycho-educatie, 
mantelzorg ondersteuning) 

 
Schuurpunten: 

 Uit het oog verliezen van de mantelzorger in het midden traject 

 Financieel lastig als je met verschillende aanbieders bij 1 cliënt werkt 

 Kennis & kunde van de generalist, “weten wat je niet weet” 
 

“All the way” 
Succesfactoren: 

 Continuïteit van begeleiding zorg & regie = kwaliteit 

 1 aanspreekpunt voor cliëntsysteem en netwerk  

 Een gezicht met expertise dementie 

 Vertrouwensband opbouwen in langdurige relatie met cliënt en zijn/haar systeem 
 
Schuurpunten: 

 Geleid worden door financiering en niet vanuit cliëntperspectief 

 Hoge werkdruk en risico is dat je lost komt te staan van ketenpartners 

 Starre samenwerking huisartsen 

 Wachtlijst door geld (schotten) en arbeidsmarkt 

 Financiering (WLZ) bedreigt de onafhankelijkheid van de casemanager 

 Arbeidsproblematiek HBO eis 
 

“Overdrachtsmodel” 
Succesfactoren: 

 Veel mogelijkheden 

 Breed/generalistisch/specialistisch aanbod 

 Expertise is direct beschikbaar 
 
Schuurpunten: 

 Geen continuïteit in pers./kwaliteit en regie 

 Geen continuïteit in persoon. Overdracht maakt kwetsbaar 


