
De diagnosefase in kaart 
en hoe verder in de praktijk? 

Carole Groenenscheij Ketenregisseur dementienetwerk Zoetermeer
Paula Gerring Adviseur Vilans

Digitale workshop 7 mei 2020



Programma & doel

• Welkom

• Waarom diagnosefase in kaart?

• Aanpak en proces 

• Hoe verder in praktijk?

• De geleerde lessen

• Afsluiten



Voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s) is er een 
woud aan informatie, mogelijkheden en keuzes. Wanneer er 
niet goed wordt afgestemd tussen al die partijen is dat niet 
bevorderlijk voor de kwaliteit van leven. 

Teveel onduidelijkheid bij professionals over wie welke rol 
en verantwoordelijkheid heeft in de dementieketen.

Waarom diagnosefase in kaart?



Aanpak en proces
1. Doel en kaders

bepalen

2. Betrekken 
stakeholders

3. Fase in kaart
brengen

4. Uitwerken eerste 
stroomdiagram 

concept

5. Conceptversie 
voorleggen, aanpassen 

en vastleggen

6. Aan de slag met de 
knelpunten



1. Doel en kaders
bepalen

2. Stakeholders  
vertegenwoordigd 

(incl. 
mantelzorger)

3. Brown paper 
sessie / online

4. Uitwerken 
eerste concept

5. Conceptversie 
checken en 
vastleggen

6. Aan de slag met 
de knelpunten

1. Doel en kaders bepalen

Doel

• In kaart brengen van taken en verantwoordelijkheden per fase 
(DvE)

• Aanpakken van knelpunten die zich voordoen in verschillende fases 
(ketenregisseur)

Kader

• Vertrekpunt is de persoon met (het vermoeden van) dementie 
(65+) en/of de mantelzorger



2. De juiste mensen per fase betrekken

Stakeholders diagnosefase in Zoetermeer

• Huisarts

• Praktijkverpleegkundige

• Specialist Ouderengeneeskundige

• Vertegenwoordiger: Geheugenpoli

• Vertegenwoordiger: GGZ

• Ketenregisseur Dementie 

• Ervaringsdeskundigen: mantelzorger (!)
1. Doel en kaders

bepalen

2. Stakeholders  
vertegenwoordigd 

(incl. 
mantelzorger)

3. Brown paper 
sessie / online

4. Uitwerken 
eerste concept

5. Conceptversie 
checken en 
vastleggen

6. Aan de slag met 
de knelpunten

https://www.beteroud.nl/nieuws/overzicht-in-een-oogopslag-wie-is-wie-bij-dementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdelingen
https://www.beteroud.nl/ouderendelegaties-regionale-netwerken


3. Fase in kaart brengen (1/2)
Brown paper sessie

Aanpak:
• Starten met een startpunt en eindpunt
• Stakeholders schrijven activiteiten op post-its 
• Activiteiten opplakken en orderen verbinden
• Stickeren activiteiten: wat behouden en wat kan beter

Benodigdheden:
- Brown paper + flap als parkeersschijf
- Post-its en stickertjes: groen en rood
- Ruimte
- Moderator
- 2 bijeenkomsten à 2 uur

1. Doel en kaders
bepalen

2. Stakeholders  
vertegenwoordig

d (incl. 
mantelzorger)

3. Brown paper 
sessie / online

4. Uitwerken 
eerste concept

5. Conceptversie 
checken en 
vastleggen

6. Aan de slag 
met de 

knelpunten



1. Doel en kaders
bepalen

2. Stakeholders  
vertegenwoordig

d (incl. 
mantelzorger)

3. Brown paper 
sessie / online

4. Uitwerken 
eerste concept

5. Conceptversie 
checken en 
vastleggen

6. Aan de slag 
met de 

knelpunten

3. Fase in kaart brengen (2/2)
Alternatieve aanpak tijdens coronamaatregelen

Aanpak

- Activiteiten inventariseren via digitale vragenlijsten

- Input vragenlijsten analyseren tot eerste stroomdiagram

- Individuele telefonische interviews voor verheldering 

en uitvragen knelpunten bij stakeholders

- Nieuwe concept voorleggen aan stakeholders en vastleggen

Benodigdheden:
- Online vragenlijst tool 

(bv Google formulieren)
- Inventariserende vragenlijst



1. Doel en kaders
bepalen

2. Stakeholders  
vertegenwoordig

d (incl. 
mantelzorger)

3. Brown paper 
sessie / online

4. Uitwerken 
eerste concept

5. Conceptversie 
checken en 
vastleggen

6. Aan de slag 
met de 

knelpunten

4 & 5. Conceptversie voorleggen en aanpassen



6. De fase in kaart, hoe verder in praktijk?

In een kerngroep van het netwerk dementie: 

• Gezamenlijk bepalen op welke wijze aan het knelpunt wordt gewerkt

• Prioriteren van urgentie knelpunten

• Afspraken maar wie waar aan werkt 

• Uitvoeren en monitoren

• Kerngroep betrekt achterban

1. Doel en kaders
bepalen

2. Stakeholders  
vertegenwoordigd 

(incl. mantelzorger)

3. Brown paper sessie
/ online

4. Uitwerken eerste 
concept

5. Conceptversie 
checken en 
vastleggen

6. Aan de slag met de 
knelpunten



Geleerde lessen tot nu toe (1/2):

Over de meerwaarde in de praktijk

• Proces motiveert en maakt zichtbaar dat veel ook goed gaat.

• Alle betrokkenen hebben beter in beeld wat zij van elkaar kunnen 
verwachten

• Meer verbinding in de keten

• Het in kaart brengen, zorgt ervoor dat iedereen binnen de keten 
mede-eigenaar en medeverantwoordelijk voelt.



Geleerde lessen tot nu toe (1/2):

Over de aanpak en het proces

• Betrek ervaringsdeskundigen en/of belangenbehartigers 

• Voorwerk stimuleert deelnemers om zelf na te denken en werkt 
bevorderend tijdens de groepssessie

• Voorkom dat je tijdens de inventarisatie te lang ingaat op mogelijke  
oplossingen

• Maak met elkaar afkortingenlijst 

• Het stroomdiagram staat niet vast en is continu in ontwikkeling

• Het is een intensief proces, maar levert veel op: een investering
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