
 

 

Bevindingen Netwerksamenwerking rond diagnose dementie  

Focusgroep professionals Leidschendam-Voorburg 
 

De focusgroep werd georganiseerd bij Florence de Mantel in Voorburg. Met uitzondering van de 
gemeente en vrijwilligersorganisatie waren alle betrokken netwerkpartners vertegenwoordigd: Woeij 
met 2 sociaal werkers, Florence met een casemanager dementie en een wijkverpleegkundige, WZH 
met een dementieverpleegkundige en de huisartsen met maarliefst 2 huisartsen, een huisarts in 
opleiding en 2 POH’ers.  De vertegenwoordigers vanuit de Gemeente Leidschendam-Voorburg en 
Buddy Netwerk waren helaas op het laatste moment verhinderd.  

De focusgroep startte met een korte inleiding in het voorliggende onderzoek naar de regionale 
netwerksamenwerking rond diagnose dementie welke in november 2018 heeft plaatsgevonden. 
Hierin werd stilgestaan bij de uitkomsten van dat betreffende onderzoek, namelijk de overlap in 
taken van de verschillende betrokken professionals.  

 

Taken van de ouderenconsulent, casemanager, POH en wijkverpleegkundige VOOR diagnostiek 
(2018, DvE/STZ, Netwerksamenwerking rond diagnose dementie https://transmuralezorg.nl/kennisbank/1043/) 



 

 

Taken van de ouderenconsulent, casemanager, POH en wijkverpleegkundige NA diagnostiek 
(2018, DvE/STZ, Netwerksamenwerking rond diagnose dementie https://transmuralezorg.nl/kennisbank/1043/) 

 

 

Vervolgens werd op deze taakverdeling ingezoomd door per professionalgroep te bekijken welke 
activiteiten zij doen voor en na diagnostiek. Dit leverde al mooie inzichten op, waarbij communicatie, 
elkaar kennen en kunnen afstemmen elke keer de crux was voor een efficiëntere samenwerking. 

Er werd besproken hoe de samenwerking nu verloopt en optimaler zou kunnen verlopen. Kaartjes 
werden uitgewisseld en al snel ontstond er een beeld van hoe de samenwerking en taakverdeling 
idealiter zou  moeten verlopen. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.b. Ouderenconsulent in deze werd ingevuld door de sociaal werkers 

  



 

 

Deze waardevolle verdeling in activiteiten is verder uitgewerkt met knelpunten en kansen 

 

 



 

 

De route voor goede samenwerking 
En vervolgens in een stroomdiagram en een aanbeveling overzicht per betrokken netwerkpartij 

 

Aanbevelingenoverzicht per betrokken netwerkpartij 

/  Knelpunt of kans Aanbeveling Netwerkpartij 

 
Vervoerders zien veel, zouden een 
rol kunnen spelen in de signalering 

Zorg dat vervoerders in sociaal 
domein weten hoe te signaleren 
bij dementie en waar signaal te 
delen 

STZ/Gemeente 

 
Zorgmijders zijn moeilijk te 
begeleiden – er is een schaarste aan 
vrijwilligers, wijkverpleegkundigen 
kunnen niet declareren, 
casemanagement heeft geen 
indicatie om te starten. 

Betrekken van de SO in de 1e lijn 
tbv  diagnostiek zodat 
casemanagement dementie kan 
starten 

VVT 

 
WMO consulent zichtbaar en 
vindbaar in de wijk aanwezig 
waardoor afstemming met 
professionals mogelijk is en 
bijvoorbeeld samen 
keukentafelgesprek kan worden 
gedaan 

Casemanager wordt uitgenodigd 
bij keukentafelgesprek en is hier 
ook bij aanwezig. Zo nodig vindt 
daarvoor en daarna onderlinge 
afstemming plaats.  
De samenwerking tussen 
welzijnsorganisatie en WMO 
wordt versterkt vanuit 
aanbevelingen uit het 
gemeenteproject ter 
bevordering van goede 
overdracht. 

Gemeente/ 
huisartsen - 
POH 



 

 

In lijn met gemeenteproject 
kwetsbare ouderen wordt 
bevordering van samenwerking 
tussen WMO consulent en POH 
onderzocht.  

 
De POH kan een hele waardevolle 
rol hebben in het signaleren, 
diagnosticeren en begeleiden van 
mensen met dementie 

Maak gebruik van de 
ouderenmodule voor huisartsen 
t.b.v. de inzet van de POH 

Huisartsen 

 
Gemeente Rijswijk heeft 1h/week 
een casemanager dementie 
beschikbaar voor telefonische 
consultatie voor zowel professionals 
als mensen met dementie en 
mantelzorgers. 

Onderzoek hoe de gemeente 
Rijswijk deze CMD inzet en 
bekostigd en daarna overwegen 
dit over te nemen in gemeente 
Leidschendam Voorburg 

STZ 

 
Er is een mogelijkheid om de 
wijkverpleegkundige zorg te 
declareren als “preventie”  

Benutten van “preventie” 
declaratie om in te springen als 
verpleegkundige in een situatie 
als zorgmijders, lange 
wachtlijsten CMD of weigeren 
van CMD. 

VVT 

 
Signaal: CIZ wil geen diagnose van 
huisarts accepteren voor WLZ 
aanvraag, zij eisen een diagnose van 
een medisch specialist 

Dergelijke casus direct melden 
bij netwerkcoördinator Mandy 
Los 
(mandy.los@transmuralezorg.nl) 

Huisartsen/STZ 

 
CMD Aanbieders met minimale 
caseload in een bepaald gebied 
kennen de sociale kaart beperkt, 
kent lokale professionals niet en is 
moeilijk te bereiken voor lokale 
professionals.  

Zorg voor wijk/gebiedsgerichte 
werkwijze van CMD zodat de 
CMD altijd bekend is in de wijk 
waarin hij/zij actief is 

VVT/ STZ in 
project samen 
staan we sterk 
voor dementie 

 
CMD kan beter en tijdig op- en 
afschalen tussen generalistische en 
specialistische zorg als hij/zij kan 
meelezen in dossier van andere 
betrokken professionals 

Meer gebruik maken van 
bijvoorbeeld KIS en onderzoeken 
of dossiers voor elkaar 
opengesteld kunnen worden 

VVT, 
huisartsen 

 
Er wordt veel binnen eigen 
organisaties verwezen i.v.m.; elkaar 
kennen, korte lijntjes, zelfde 
dossier, elkaar voorrang geven op 
wachtlijst, inzicht in planning 

Samenwerken met meerdere 
aanbieders van CMD binnen een 
wijk/gebiedsteam CMD zodat 
elkaars netwerk benut kan 
worden.  

VVT/ STZ in 
project samen 
staan we sterk 
voor dementie 

= knelpunt 

= kans 
 

  



 

 

Knelpunten in de samenwerking met de WMO consulent: 

  



 

 

Communicatiestructuren 
Naast de vraag “wie doet wat wanneer?” hebben we ons ook gebogen over communicatiestructuren. 

Twee invullingen hiervan zijn aan de orde gekomen. Namelijk het GPO en het KIS. 

Rondom GPO werd voornamelijk besproken dat er een gestructureerd periodiek overleg is, maar niet 
volgens een vaste frequentie en veelal zijn de besproken vraagstukken somatisch van aard. Positief 
voorbeeld is dat de welzijn-tak aangesloten is bij de GPO’s. Besproken is om de GPO’s nieuw leven in 
te blazen en daar ook de casemanager dementie bij aan te sluiten. In de praktijk worden hier nog wel 
knelpunten verwacht omdat de casemanagers verschillende cliënten bij verschillende huisartsen 
hebben en hierdoor dus vele GPO’s zullen moeten volgen om van alle cliënten middels GPO op de 
hoogte te blijven. Samenwerking in gebiedsteams kan hierbij een uitkomst zijn. 

Wat betreft communicatiesystemen werd vooral KIS besproken omdat de huisartsen in de omgeving 
Leidschendam Voorburg hier al mee werken. Er is een route voorgebruik van KIS voortgekomen uit 
het gesprek en passende aanbevelingen. 

Route voor gebruik van KIS 

 

 

Aanbevelingenoverzicht per betrokken netwerkpartij 

/  Knelpunt of kans Aanbeveling Netwerkpartij 

 
Het is niet altijd bekend welke 
professionals betrokken zijn bij een 
persoon met dementie. Als gevolg 
hiervan wordt informatie niet 
volledig opgehaald en/of gedeeld. 
Een systeem als KIS kan hierin 
inzicht bieden in betrokken 
professionals. 

Regionale afspraak: elke 
zorgverlener die nieuw 
betrokken is bij iemand met 
dementie meldt zich bij de 
huisarts/POH van de persoon 
met dementie zodat hij/zij 
gekoppeld kan worden in het 
communicatiesysteem 

Allen 



 

 

 
Sociaal domein heeft geen 
gebruikers in KIS 

Maak een KIS account aan voor 
alle dementie-betrokken 
professionals in sociaal domein 

Welzijn 

 
Gemeenten hebben een sociale 
kaart digitaal. 

Voeg jezelf toe aan de sociale 
kaart van de gemeenten waar je 
actief bent als professional 

Alle 
betrokkenen 

 
Inventarisatie van wensen voor 
digitale samenwerkingstool 

- Iedereen moet er in kunnen 
(alle domeinen, idealiter 
ook vrijwilligers) – het moet 
een compleet beeld van 
betrokkenen geven 

- Er moeten verschillende 
rechten voor inzicht in het 
dossier zijn; huisarts heeft 
bijvoorbeeld meer rechten 
dan een vrijwilliger 

- Koppeling met EPD zodat er 
geen dubbele administratie 
hoeft plaats te vinden 

- AVG proof 
- Toepassingen van de 

samenwerkingstool: 
- A. dossiervorming 
- B. professionals kunnen 

elkaar vinden en leren 
elkaar kennen 

- C. communicatie tussen 
betrokken professionals 
onderling. 

De hiervoor beschreven 
inventarisatie meenemen naar 
de Gezond en Gelukkig ICT tafel 
om meegenomen te worden in 
de regionale ontwikkeling naar 
optimale gegevensuitwisseling 

STZ 

 

 

Vanaf hier is het zaak om te toetsen in hoeverre de aanbevelingen regionaal (en lokaal) haalbaar en 
toepasbaar zijn, en in welke vorm de implementatie het meest passend is. Hierin wordt gebruik 
gemaakt van  

a. Programmacommissie dementie 
b. Klankbordgroep 
c. Toetsing in ander deel van de regio bij professionals 
d. Toetsing bij mensen met dementie en mantelzorgers (de geplande focusgroep is niet door 

gegaan ten gevolg van onvoldoende animo, er wordt naar een alternatieve vorm gezocht) 


