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25. Interessante sites 
 

Dementienet 

Initiatief Radboudumc Alzheimer Centrum voor eerstelijns zorgprofessional in 

de dementiezorg. DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden 

en zo de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. Dat doen we door 

zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten. Zij overleggen 

samen met de zorgverleners binnen het bredere netwerk en stemmen de zorg 

perfect af op de behoeften van de patiënt. Dankzij deze persoonlijke aanpak 

kunnen patiënten langer thuis wonen en krijgen we allemaal meer grip op 

dementie.  

 

https://www.dementienet.com/  

 

 

Informatie over de rol van de huisarts, POH en casemanager in de zorg voor 

mensen met dementie. Op de site van Dementiezorg voor Elkaar(DvE) staan 

praktijkvoorbeelden en worden er tools aangedragen.  

 

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/themas/niet-pluis-gevoel/rol-huisarts-

poh-casemanager/ 

 

 

Rapport van Vilans over casemanagement bij dementie. Wat houdt 

casemanagement bij dementie in, hoe wordt dit gedefinieerd? Deze en meer 

vragen komen aanbod in het rapport.  

 

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Dementie/Vilans%20rappo

rt%20casemanagement%20maart%202013.pdf 

 

 

Informatie over het congres Dementiezorg in de Praktijk dat gehouden wordt 

in Ede. Tijdens het congres worden allerlei vraagstukken behandeld die zich 

voordoen in de dagelijkse praktijk van de dementiezorg. 

 

https://www.nursing.nl/congressen/dementiezorg/ 

 

 

Interview met een huisarts over de ketenzorg voor mensen met dementie en 

de rol die de huisarts en casemanager hierin spelen.  

 

http://www.invoorzorg.nl/ivz/interview-casemanager-en-huisarts-een-logische-

samenwerking.html 
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KNMG heeft een project ouderzorg opgestart en afgerond waarin basiskennis 

aanbod komt die voor alle specialisten die met ouderenzorg de maken 

hebben belangrijk is. Deze basiskennis is niet specifiek voor mensen met 

dementie maar kan wellicht een bijdrage leveren. Zie de website van KNMG 

voor algemene informatie over het project en de website van e-infuse voor 

aan het project gerelateerde (digitale) cursussen. 

 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/themas-

projecten/project-ouderenzorg.htm  en http://e-infuse.com/ 

  

Een leergang aangeboden door de Nederlandse Huisartsen Genootschap 

(NHG) gericht op koppels van huisartsen en POH’ers waarin de zorg voor 

kwetsbare ouderen die thuis wonen centraal staat. Hoewel niet specifiek voor 

dementie (komt wel aanbod) is dit mogelijk interessant. 

 

https://www.nhg.org/scholing/nhg-leergang-de-kwetsbare-oudere-voor-

huisarts-en-praktijkondersteuner-verpleegkundige-0 

 

 

De NHG-Standaard Dementie geeft richtlijnen voor het signaleren van 

dementie, de diagnostiek bij vermoeden van dementie en de begeleiding en 

behandeling van patiënten met dementie en hun naasten. 

 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-

dementie#idp2924624 

 

 

Geriant biedt naast de basiscursus en verdiepingscursus veel 

themabijeenkomsten aan. Deze cursussen worden gegeven bij allerlei zorg- 

en welzijnsinstellingen. Vaak wordt de cursus op maat gemaakt zodat het 

helemaal aansluit bij de groep zorgverleners of vrijwilligers. 

  

 https://www.geriant.nl/scholing-advies/themas-scholing-en-advies/ 
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