
Niet-pluis fase

Vermoedens 

van problemen 

met geheugen, 

cognitie, gedrag 

en/of stemming 

aangegeven door MZ 

en/of persoon met 

(het vermoeden 

van) dementie zelf.

Missende groep: 

zorgmijders

HA of PVH heeft 

gesprek met MZ 

en of persoon met 

vermoeden van 

dementie.

Vermoeden van 

dementie?

Inschakelen van 

PVH

Indien gewenst 

inschakelen PVH

PVH houdt contact 

met persoon 

met vermoeden 

van dementie en 

mantelzorger

HA ondersteunt 

PVH waar nodig 

en houdt vinger 

aan de pols

CO gaat op 

huisbezoek en 

brengt de situatie 

in kaart 
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Door naar 

ondersteuningsfase

Door naar 

diagnosefase

Zorgmijder

  

Wie zijn er bij 
deze fase 
betrokken?

Huisarts (HA)

P
ra

kt
ijk

verpleegkundige (PVH
)

Sp
ec

ia
lis

t o
uderengeneeskunde (SO

)

M
antelzorger (MZ)

C
lië

ntondersteuner (CO
)

    

Persoon met dementie
ondersteuning zorg

Huidige processen fases 

Geen 
vraag

Specifieke 
vraag

Nee

Ja

Nee, accepteert 
geen zorg

Ja

Nee, accepteert 
wel zorg

Andere 
vraag

Wens voor 

diagnose 

stelling?

  

  

  

  

  

  

2

3

4

2

Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 

protocollen worden deze signalen intern nader verkend en 

opgevolgd in de organisatie. 

SO kan te allen tijde gevraagd 

advies aan huisarts geven. Bij 

onvoldoende capaciteit consultatie 

bij ketenpartner: Geheugenpoli, 

Rivierduinen en Parnassia.
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Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 

protocollen worden deze signalen intern nader verkend en 

opgevolgd in de organisatie. 

SO kan te allen tijde gevraagd 

advies aan huisarts geven. Bij 

onvoldoende capaciteit consultatie 

bij ketenpartner: Geheugenpoli, 

Rivierduinen en Parnassia.
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Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 

protocollen worden deze signalen intern nader verkend en 

opgevolgd in de organisatie. 

SO kan te allen tijde gevraagd 

advies aan huisarts geven. Bij 

onvoldoende capaciteit consultatie 

bij ketenpartner: Geheugenpoli, 

Rivierduinen en Parnassia.

1

Zoetermeer

Knelpunt 1

Ondercapaciteit specialist ouderengeneeskunde & ontbreken 

samenwerkingsafspraken 

De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) kan gedurende de niet-pluis 

fase gevraagd advies geven aan huisarts. Er is in de huidige situatie 

sprake van te weinig capaciteit. In dat geval kunnen ook andere 

ketenpartners consultatiepartner zijn.  Samenwerkingsafspraken met 

SO’s zijn in de huidige situatie niet vastgelegd in de dementieketen. Er 

zijn verschillende SO’s werkzaam in verschillende organisaties waardoor 

werkwijzen nu van elkaar afwijken.  
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Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 
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advies aan huisarts geven. Bij 

onvoldoende capaciteit consultatie 

bij ketenpartner: Geheugenpoli, 

Rivierduinen en Parnassia.
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Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 

protocollen worden deze signalen intern nader verkend en 

opgevolgd in de organisatie. 

SO kan te allen tijde gevraagd 
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Knelpunt 2

Zorgmijders niet in beeld en aanpak ontbreekt

Zorgmijders zijn in de huidige situatie niet in beeld. Op dit moment is er 

nog geen duidelijke definitie voor deze groep en ook onduidelijk wie wat 

wel of niet onderneemt rondom zorgmijders in Zoetermeer.   

Daarnaast; als een zorgmijder in beeld is, is in de huidige situatie 

onduidelijk of er en welk proces bij deze groep ingezet kan wordt. De 

Praktijkverpleegkundige (PVH) houdt vinger aan de pols en Rivierduinen 

kan bemoeizorg inzetten. 
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Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 

protocollen worden deze signalen intern nader verkend en 

opgevolgd in de organisatie. 
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Zorgmijders niet in beeld en aanpak ontbreekt
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wel of niet onderneemt rondom zorgmijders in Zoetermeer.   
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Praktijkverpleegkundige (PVH) houdt vinger aan de pols en Rivierduinen 

kan bemoeizorg inzetten. 
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Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 

protocollen worden deze signalen intern nader verkend en 

opgevolgd in de organisatie. 

SO kan te allen tijde gevraagd 

advies aan huisarts geven. Bij 

onvoldoende capaciteit consultatie 

bij ketenpartner: Geheugenpoli, 

Rivierduinen en Parnassia.

1

Zoetermeer

Knelpunt 3

Groeiende groep mensen met multiproblematiek

In de huidige situatie ontbreken werkafspraken in de dementieketen met 

betrekking tot meervoudige (GGZ) problematiek. 
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Professionals en/ of vrijwilligers/anderen signaleren bij 

cliënt verschijnselen van dementie. Conform interne 

protocollen worden deze signalen intern nader verkend en 

opgevolgd in de organisatie. 

SO kan te allen tijde gevraagd 

advies aan huisarts geven. Bij 
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Knelpunt 4

Diagnosemijders

Er zijn mensen met een vermoeden van dementie die geen diagnose 

wensen. Zonder diagnose worden soms geen indicaties afgegeven 

waardoor dan niet altijd zorg en ondersteuning mogelijk.  


