
Multidisciplinaire samenwerking 

in het Diagnose Expertise Centrum

www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Sinds 2008 organiseert Hulp bij Dementie passende zorg en 

ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving in 

Limburg. Om de juiste zorg te bieden zijn verschillende disciplines 

aangesloten bij het dementie netwerk.

De trajectbegeleider is een 

belangrijke schakel in de 

multidisciplinaire samenwerking. 

Bij het geven van informatie, 

advies en begeleiding aan mensen 

met dementie en hun omgeving 

benut de trajectbegeleider die 

gezamenlijke expertise. 

Voor complexere situaties (of 

vragen) werkt de trajectbegeleider 

nauw samen met de professionals 

van het Diagnose Expertise 

Centrum (DEC).

Noord-Limburg is verdeeld in 

drie regio’s

1. Peel & Maas

2. Venlo

3. Venray

Elke regio kent een eigen 

DEC – team. Naast de 

trajectbegeleiders, bestaat dit 

multidisciplinair team uit:

• (GZ) Psychologen                   

(De Zorggroep)

• Specialisten 

Ouderengeneeskunde  

(de Zorggroep & Vincent 

van Gogh)

• Psychiater               

(Vincent van Gogh)

De trajectbegeleiders 

zijn gekoppeld aan een 

huisartsenpraktijk in de regio.
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Het DEC – team biedt diagnostiek bij vermoeden van dementie. 

Daarnaast verleent deze multidisciplinaire samenwerking ook advies 

over begeleiding bij onbegrepen gedrag en bijvoorbeeld het gebruik van 

medicatie in meer complexe situaties. Afhankelijk van de problematiek 

en achtergrond wordt een behandelplan en de route van ondersteuning 

bepaald. Elke regio kent een wekelijks cliëntbespreking (DEC – overleg). 

De trajectbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor het DEC – team.

Diagnostiek

In het DEC-team wordt besloten welke specialist ouderen geneeskunde 

vanuit het DEC - team wordt betrokken bij de diagnostiek. Dit 

diagnosetraject vindt bij de cliënt thuis plaats. Een bezoek aan het 

ziekenhuis is hierdoor niet nodig.

Deze huisbezoeken vinden altijd plaats in samenwerking met de 

trajectbegeleiders. Waar nodig wordt de psycholoog betrokken.

Advies & begeleiding

Naast het stellen van diagnoses, biedt het DEC – team ook ondersteuning 

in advies en begeleiding bij dementie en onbegrepen gedrag.

Verder kunnen er ook vragen worden gesteld over start- en observatie 

medicatie. Mede doordat mensen met dementie langer thuis wonen, 

neemt de druk op de mantelzorgers toe. Hierdoor nemen (complexe) 

vragen over het omgaan met dementie en onbegrepen gedrag vanuit 

mantelzorgers toe. Dit geldt ook voor de behoefte aan gespecialiseerde 

psychologische ondersteuning.

Neem contact op met de 

betrokken trajectbegeleider.

Wanneer er nog geen 

trajectbegeleider is toegewezen 

kunt u contact opnemen met 

de bereikbaarheidsdienst op 

telefoonnummer: 

088-6106161

Contact met 

het Diagnose 

Expertise 

Centrum (DEC)

Meerdere mogelijkheden voor diagnostisering in de regio 

zoals het DEC – team

Werkwijze


