
Diagnostiek bij cognitieve problemen (meer dan passend bij de leeftijd)
Casemanagement bij (vermoeden van) dementie

Diagnostiek nodig vanwege 
vermoeden dementie?

Vroegsignalering en 
begeleiding nodig?

Huisarts verwijst naar
casemanager van 
TZ-organisatie**

POH-ouderenzorg / 
verpleegkundig specialist 

doet monitoring

Huisarts doet diagnostiek 
of verwijst naar

Diagnose dementie? Milde cognitieve 
problemen?

Huisarts beoordeelt over
 een jaar opnieuw (z.n. op 

geleide van klachten eerder)  

Casemanagement dementie
 vanwege niet-pluisgevoel 

of monitoring door 
POH-ouderenzorg /

verpleegkundig specialist

Advies casemanagement 
dementie

Team290*
Ziekenhuis
Specialist Ouderengeneeskunde 
(extramuraal)

Hoog-complexe
 problematiek 

Huisarts verwijst 
naar Team290*

Start casemanagement en 

behandeling vanuit 

multidisciplinair team 

Huisarts verwijst 
naar casemanager van 

TZ-organisatie** 

Start casemanagement 
door casemanager 

dementie of 
wijkverpleegkundige

Is beschikbaar vanaf de start van het 
diagnostisch traject. 

Van TZ-organisatie:
  Kan ook bij niet-pluisgevoel starten.
  Biedt in de thuissituatie
  gecoördineerde begeleiding.
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Maakt deel uit van een 
lokaal (multidisciplinair) 
samenwerkingsverband.

Beëindigt haar/zijn betrokkenheid na 
verhuizing naar beschermd wonen, 
d.m.v. warme overdracht.

Biedt desgewenst nazorg aan de 
mantelzorger(s) t.b.v. adequate 
verlies- en rouwverwerking.

*   z.o.z.
** z.o.z.

De casemanager dementie



Augustus 2021 De contactgegevens van de TZ-organisaties en Team290 zijn te vinden op de website van de betreffende organisaties

   Eemsdelta: TSN, Zonnehuis-Thuis, De Hoven, Beter Thuis Wonen, Noorderzorg, Buurtzorg 

   Het Hogeland: TSN, De Hoven, Noorderzorg, Buurtzorg

   Groningen: TSN, ZINN, Dignis, TZ Comfort, Buurtzorg, Icare, Westerholm 

   Midden-Groningen: TSN, ZINN, Zonnehuis-Thuis, Beter Thuis Wonen, Buurtzorg

   Oldambt: TSN, Beter Thuis Wonen, Oosterlengte, Buurtzorg

   Pekela: TSN, Oosterlengte, ZG Meander, Buurtzorg

   Stadskanaal: TSN, ZG Meander, BCM, Buurtzorg

   Veendam: TSN, ZG Meander, Buurtzorg

   Westerkwartier:  TSN, Zonnehuis-Thuis, Vredewold, Buurtzorg

   Westerwolde:  TSN, ZG Meander, Buurtzorg, Blanckenborg, Oosterlengte

Bij wie en waar aanvragen?**
Overzicht van TZ-organisaties per gemeente

   Kan worden aangevraagd door cliënt zelf of door mantelzorger,
   huisarts (of POH-ouderenzorg of verpleegkundig specialist), arts of verpleegkundige van 
   het ziekenhuis, andere betrokkenen (altijd in overleg met cliënt en mantelzorger).

   Wordt geboden door verschillende TZ-organisaties, bijvoorbeeld door de organisatie die al    
   betrokken is bij de zorgverlening thuis. De cliënt en mantelzorger hebben keuzevrijheid.

   Wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw- wijkverpleging)
   of Wet langdurige zorg (Wlz), zorgprofiel 4 of 5.

   Wordt vanuit de Zvw volledig vergoed, vanuit de Wlz is er sprake van een eigen bijdrage.

   Dat er een verwijzing moet zijn van huisarts of specialist.
   Het verplichte eigen risico, mits dit nog niet is besteed aan andere zorgverlening
   (2021  bedrag van € 385 per jaar).

Hoe wordt het geregeld?
Het casemanagement dementie geleverd door een TZ-organisatie:

Voor de zorgverlening van Team290 geldt:

Wanneer Team290?*
   Diagnostiek bij vermoeden van dementie
   (huisarts maakt zelf keuze welke diagnostiek-route, adhv NHG-richtlijn, GHC-protocol).

   Behandeling en begeleiding bij:
       Uitgebreide neurocognitieve stoornissen i.c.m. psychische/psychiatrische problematiek. 
       Complexe casuïstiek waar multidisciplinaire behandeling nodig is, bijv. vanwege
           Dementieel beeld met onbegrepen gedrag, hallucinaties/wanen.
           Zorgmijding met zelfverwaarlozing en/of overlast.
           Systeemproblematiek met ernstig nadeel voor betrokkene(n).
           Dementie op jonge leeftijd, frontotemporale dementie, lewy body dementie, 
           of ander complex dementieel syndroom.
   Wet zorg en dwang:
       Voorbereiding en toepassing van de Wet zorg en dwang: onvrijwillige zorg of opname. 
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       Inschatting dat er binnen een jaar noodzaak is tot gedwongen opname via RM of IBS.


