
Dementie

1. VOOR WIE?
Voor alle patiënten met geheugenklachten, apathie, gewichtsverlies, 
loopstoornissen en frequente consulten met onverklaarbare klachten 
of een combinatie van genoemde klachten.

2. HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?
De huisarts zal bij vermoeden van een mogelijk dementieel beeld u 
vragen aan dit zorgprogramma deel te nemen.

3. WAT IS HET DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA?
Doel van het zorgprogramma  is:
• Het juist en tijdig stellen van de diagnose dementie als opstap naar 

passende zorg voor patiënt en diens  omgeving
• Begeleiding van naasten om gedrag van de patiënt te accepteren
• Uitsluiten van andere aandoeningen zoals depressie, delier of 

bijwerkingen van medicatie

4. WAT HOUDT HET ZORGPROGRAMMA IN?

Het programma is onder te verdelen in 4 fasen:
1. opmerken en interpreteren van signalen
2. vaststellen van diagnose dementie
3. verwijzing voor eventuele nadere diagnostiek
4. in kaart brengen van de benodigde zorg en behandeling
Zorgbehandelplan
Dementiezorg is complex. Dit maakt het gebruik van een zorgbehandel-
plan gewenst. Het plan wordt zo mogelijk geformuleerd in overleg met de 
patiënt en de mantelzorger en bij voorkeur in een gestructureerd overleg 
met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of andere betrokken 
hulpverleners. De doelen worden geformuleerd op basis van de bevinding-
en bij de diagnostiek, een inventarisatie van problemen, de persoonlijkheid, 
achtergrond en leefwijze, mogelijkheden en behoeftes van de patiënt.
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5. WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?
De huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, de fysiothera-
peut/ergotherapeut, de apotheker en de diëtist.

De huisarts stelt een voorlopige diagnose en verwijst u door naar de 
praktijkondersteuner.

De praktijkondersteuner screent middels verschillende instrumenten en 
stelt samen met de patiënt en de familie een zorgbehandelplan op. De 
praktijkondersteuner treedt op als casemanager.

De wijkverpleging is intensief en actief betrokken bij het zorgbehandel-
plan en heeft regelmatig overleg met de praktijkondersteuner.

De fysiotherapeut/ergotherapeut kan eventueel de patiënt begeleiden 
bij problemen met bewegingsapparaat en valpreventie toepassen.

De diëtist kan eventueel de patiënt begeleiden naar een optimale voe-
dingstoestand en een gezond gewicht.

De apotheker helpt de patiënt bij zijn/haar medicatiegebruik en geeft 
extra informatie op verzoek.

6. WAT KOST HET?
De kosten voor huisarts, pratkijkondersteuner, apotheker en diëtist wor-
den vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding van de kosten voor 
fysiotherapeut is afhankelijk van het verzekeringspakket van de patiënt. 
De wijkzorg dient te worden geindiceerd door het CIZ

7. INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zorginalmere.nl 
of bel de Medi-Mere infolijn: 036 - 532 99 88
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