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Vier zorgorganisaties bieden casemanagement:

• All the way: 1b dedicated, vanuit zorgorganisatie

• All the way: 1c wijkvpk met specialisatie dementie

• Triagemodel: 4a casemanager intensief betrokken in startfase

• POH als casemanager. Niet apart gefinancierd.



Triagemodel

• Casemanager dementie heeft belangrijke rol 
in diagnostische fase i.s.m. huisarts, SOG, 
geriater

• Bij gestabiliseerde situatie volgt overdracht 
naar wijkverpleegkundige of POH 



Procedure bij niet-pluis

1. Aanmelding bij CMD:
• Website van organisatie

• Wijkzorg

• Welzijnswerk

• Sociale wijkteams

• Familie, buren



Procedure bij niet-pluis, vervolg

2. Gesprek casemanager met 
cliënt/mantelzorger

3. Overleg met de huisarts



Procedure bij niet-pluis, vervolg

4. Verwijzing naar de neuroloog, poli geriatrie of naar het ABC 
team/specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor is binnen het 
netwerk een verwijslijn gemaakt.

Bij verwijzing naar het ABC is de CMD betrokken bij het 
huisbezoek samen met de SOG. Zij consulteren de cliënt, 
schrijven de brief naar de huisarts (format) en bespreken de 
bevindingen en adviezen met de cliënt en mantelzorger. 



Procedure bij niet-pluis, vervolg

5. Monitoring door CMD en wijkverpleegkundige. 

In stabiele situatie wordt de begeleiding van cliënt en 
mantelzorger overgedragen aan een andere professional zoals 
wijkverpleegkundige of POH. De CMD blijft op afroep 
beschikbaar.

6. Monitoring door CMD stopt bij opname in regulier 
verpleeghuis of bij overlijden. Bij opname na andere 
woonsetting waar huisarts regie houdt, blijft de CMD op afroep 
beschikbaar.



Procedure als er al een diagnose is

1. Aanmelding bij CMD (secr.) door huisarts of geriater

2. Triage: wie begeleidt?

- Organisatorisch complex & zorgvraag complex  CMD

- Organisatorisch eenvoudig & zorgvraag complex  wijkvpk

- Organisatorisch complex & zorgvraag eenvoudig  huisarts

- Organisatorisch eenvoudig & zorgvraag eenvoudig  eigen 
kracht cliënt

In alle gevallen is er mogelijkheid tot consultatie van CMD


