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Dementie is een complex ziektebeeld dat diep ingrijpt in het leven van betrokkenen en naasten. Het is
van belang dat de casemanager dementie haar of zijn bekwaamheden en vaardigheden voortdurend
kan ontwikkelen en op peil kan houden. Binnen het Netwerk Dementie Groningen (NDG) organiseert en
verzorgt expertteam Team290 multidisciplinair overleg en begeleide intervisie. Hiermee is er structureel
aandacht voor de (borging van de) kwaliteit van het casemanagement dementie.
Multidisciplinair overleg
De casemanagers dementie werkzaam in de 1e lijn kunnen hun cliënten multidisciplinair bespreken met
een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en gespecialiseerde casemanager(s) van Team290.
Dit gezamenlijk overleg wordt het MDDT genoemd: Multi Disciplinair Dementie Team. Het MDDT wordt
regionaal georganiseerd (9 teams in Groningen). Deelname aan het MDDT is verplicht voor alle
casemanagers dementie (lees ook: wijkverpleegkundigen met casemanagement dementie als rol)
werkzaam bij de zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het NDG.
Begeleide Intervisie
De casemanagers dementie krijgen de mogelijkheid hun ontwikkeling als professional te bespreken in
een intervisiegroep en hiermee te reflecteren op hun rol, functie en positie. De intervisiegroepen
bestaan uit deelnemers van verschillende organisaties en regio’s. Casemanagers nemen op vrijwillige
basis deel. Na aanmelding is aanwezigheid verplicht. Momenteel draaien er 6 groepen (begeleid door
Team290). Casemanagers die nog bezig zijn met de post-HBO opleiding hebben hun eigen supervisie- of
intervisie-traject.
Voorwaarden voor deelname
De casemanager dementie:
 heeft HBO-niveau1 en heeft een aanvullende opleiding casemanagement dementie afgerond;
 begeleidt voldoende cliënten met dementie zodat kennis, kunde en vaardigheden actueel en op
niveau blijven. Als richtlijn hanteert het NDG een aantal van minimaal 10 tot 15 cliëntsystemen.
Er zijn voor de casemanagers en hun zorgorganisaties vooralsnog geen kosten verbonden aan de
deelname.
Aanmelding
Een nieuwe casemanager meldt zich aan bij de coördinator van het NDG, Marlies de Vries.
Er wordt afgesproken bij welk MDDT de casemanager aan gaat sluiten en er wordt afgestemd of de
casemanager ook gaat deelnemen aan de begeleide Intervisie. De coördinator van het NDG informeert
Team290 zodat de nieuwe casemanager kan worden uitgenodigd voor het MDDT en/of de begeleide
Intervisie. Deelname aan het MDDT kan meestal gelijk starten. Instromen in een Intervisiegroep gebeurt
in principe 1 keer per jaar (soms kan hier van worden afgeweken).
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De casemanagers dementie hebben veelal een HBO-V diploma; sommige casemanagers hebben een andere
opleidingsachtergrond, met wel de juiste competenties en het vereiste werk- en denkniveau.
De coördinator van het NDG en de zorgorganisatie besluiten in overleg of de medewerker wel of niet kan deelnemen aan het
MDDT en de Intervisiegroep (in het geval van een andere opleidingsachtergrond dan HBO-V).
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Uit dienst of stoppen als casemanager dementie
De casemanager informeert per mail of telefonisch:
 de contactpersoon MDDT / begeleider Intervisiegroep van Team290 én
 de coördinator van het NDG.
Afspraken MDDT
 de frequentie is 1 keer per 6 tot 8 weken; de bijeenkomsten duren 1 uur;
 de locatie en de jaarplanning worden in gezamenlijk overleg afgesproken;
 vanuit Team290 zijn een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en minimaal 1
casemanager aanwezig;
 bij verhindering (door overmacht) wordt altijd en met opgaaf van reden afgemeld:
o via het secretariaat van Team290, hierbij vermelden om welk MDDT het gaat, óf
o via de contactpersoon van het MDDT (een casemanager of psycholoog van Team290);
 per MDDT zijn/worden afspraken gemaakt over de voorbereiding en inbreng van casuïstiek door de
deelnemende casemanagers;
 er worden cliënten besproken die:
o bekend zijn (geweest) bij Team290; of om te kunnen bepalen of verwijzing naar Team290
nodig is.
Zo mogelijk worden eventuele heraanmeldingen eerst besproken met Team290, voordat de
huisarts wordt gevraagd opnieuw aan te melden.
o niet bekend zijn, maar waarvan het gewenst is deze multidisciplinair te bespreken,
bijv. vanwege toename complexiteit, of om te kunnen bepalen of verwijzing naar Team290
nodig is.
 Het is tevens mogelijk tussentijds advies te vragen aan de collega’s van Team290:
o spoed: via de casemanager van Team290 die bureaudienst heeft;
o geen spoed: via een casemanager van Team290, werkzaam in de regio die het betreft.
Afspraken begeleide Intervisiegroepen
 de frequentie is 4 keer per jaar en de bijeenkomsten duren 2 uur;
 de locatie en de jaarplanning worden in gezamenlijk overleg afgesproken;
 de groepen bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8-9 deelnemers;
 bij verhindering (door overmacht) wordt altijd afgemeld via de begeleider van de Intervisiegroep;
 de groepen worden begeleid door een ervaren casemanager of psycholoog van Team290;
 de begeleider heeft als taak het proces en de werkwijze te bewaken en zorg te dragen voor
continuïteit in de bijeenkomsten;
 er wordt gebruik gemaakt van een erkende intervisiemethode; deze methode moet passend zijn bij
de groep en wordt door de deelnemers zelf uitgekozen;
 elke groep maakt afspraken over voorbereiding en persoonlijke inbreng van de deelnemers;
het is geen inhoudelijke casuïstiek bespreking (dit vindt plaats in het MDDT);
 instroom van nieuwe deelnemers vindt in principe 1 keer per jaar plaats; als er veel uitstroom is,
kunnen na afstemming tussen de gespreksbegeleider en de coördinator van het NDG, nieuwe
deelnemers starten in een lopende groep.
Contactgegevens
Team290
050 5223800
 contactpersoon MDDT: mailadres wordt doorgegeven bij start deelname
 gespreksbegeleider Intervisiegroep: mailadres wordt doorgegeven bij start deelname
Netwerk Dementie Groningen
 Marlies de Vries, coördinator
mcj.devries@lentis.nl
06 319 44 393
 Ida Wielinga, secretaresse
i.wielinga@lentis.nl
050 521 47 33
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