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Analyse zomer 2019 

Eerste symptomen van de-
mentie worden gesignaleerd 
door de persoon zelf of zijn/
haar omgeving 

Persoon met dementie meld 
zich met klachten bij de 
huisarts. Diagnostiek wordt 
gestart 

De persoon met dementie 
woont thuis en ontvangt 
ondersteuning op gebied van 
zorg, welzijn.  

De persoon met dementie kan niet 
langer thuis wonen en verhuist naar 

een verpleeghuis 

De situatie van de persoon met de-
mentie verslechtert, hij/zij wordt pal-

liatief en overlijdt 

Palliatieve fase 
en overlijden 

Verhuizing naar 
verpleeghuis  
fase Thuis met  

dementie fa-
se 

Diagnose fase Niet-pluis fase 

De knelpunten: 

· Er is onvoldoende duidelijkheid 

over waar welke ondersteuning 
te vinden is.  

· Er is weinig vroegtijdige screening 

bij mensen thuis. 

· Samenspel tussen mantelzorger, 

professional en vrijwilliger is niet 
optimaal 

· Mantelzorger krijgt onvoldoende 

informatie 

· Er is onvoldoende kennis in de 

samenleving om  te signaleren en 
toe te leiden naar diagnostiek. 

· Er is niet overal een overlegstruc-

tuur (GPO) om kwetsbare mensen 
met dementie in beeld te bren-
gen en adequaat te begeleiden. 

· Imago van dementie en functio-

neren in de samenleving is nega-
tief. 

De knelpunten: 

· Verwijzing naar 2elijns diagnostiek 

zonder indicatie 

· Geen zicht op wachtlijsten CMD 

en lange wachtlijsten 

· Bepaalde groepen migrantenou-

deren met dementie zijn niet in 
beeld bij hulpverleners waardoor 
geen ondersteuning en late di-
agnostiek 

· Werkafspraken zijn nog onvol-

doende concreet 

· Er worden regionaal geen uitkom-

sten indicatoren dementie (UID) 
gemeten) 

· Er wordt gewerkt met verschillen-

de communicatiesystemen die 
niet met elkaar communiceren 

De knelpunten: 

· Respijtvoorzieningen sluiten niet 

aan op de behoeften van men-
sen met dementie en hun naas-
ten 

· Er is onvoldoende kennis over 

gedrag bij dementie onder pro-
fessionals en samenleving. 

· Er is geen eenduidigheid over 

invulling en achtergrond CMD 

· De wens is om CMD eerder in te 

zetten om zo crisis te voorkomen. 
Daarin is ook behoefte aan een 
betere overdracht. 

· Versterken van het imago van 

CMD t.b.v. aanwas nieuwe CMD 
bevorderen. 

 
  

De knelpunten: 

· De kennis over palliatieve zorg in 

combinatie met dementie is beperkt 

De knelpunten: 

· Er is geen warme overdracht in crisis 

· Er wordt relatief veel gebruik ge-

maakt van crisiszorg door mensen 
met dementie 
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   Een patiëntreis 

Eerste signalen 
dementie 

Onvoldoende vroegsigna-
lering door omgeving 

Er is onvoldoende bekend-
heid met sociale kaart 

Dementie heeft een nega-
tief imago 

Er is geen GPO structuur om 
te signaleren 

Bezoek huisarts 
voor diagnos-

tiek 

Er wordt naar 2e lijns zorg 
verwezen terwijl daar geen 
indicatie voor is. 

Diagnostiek in 
1e lijn 

Verwijzing naar 
geheugenpoli 

Verwijzing naar 
GGZ 

Verwijzing naar 
AGT 

Verwijzing    
casemanager 

dementie 

Gebruik crisis-
bedden tbv 
observatie 

Geen 
diagnos-

tiek 

Geen zicht op wachtlijsten 
CMD en lange wachttijd 

Gebruik crisis-
bedden tbv de-

escalatie 

Geen de-
escalatie in 

de thuissitua-
tie 

Gebruik respijt-
voorzieningen 

Respijtvoorzie-
ningen sluiten 
niet aan bij 
behoeften 

Overbelas-
ting systeem, 
geen respijt-

oplossing 

Gebruik andere 
zorg-/

hulpverlening 

Overlap in activiteiten 

Onvoldoende bekendheid wie betrokken is 

Beperkte overlegstructuur 

Onvoldoende kennis gedrag en dementie 

Informatiesystemen communiceren niet met el-
kaar 

Verhuizing naar 
verpleeghuis 

Beperkte over-
dracht 

Palliatieve fase 
en overlijden 

Beperkte kennis 
over palliatieve 
zorg en demen-
tie 


