
Het wel en wee van 
informatieoverdracht 
in de dementieketen

Gerben Jansen, casemanager dementie

Meta Vrijhoef, netwerkcoördinator 

Dementienetwerk West-Brabant

21 februari 2019, ministerie VWS



2

Cijfers

• In 2019; 270.000 

mensen met dementie

• In 2040; 550.000 

mensen met dementie

• 75% woont thuis

• 1 op de 5 mensen krijgt 

dementie 

• Mantelzorger 

tijdsinvestering gem. 20 

uur per week. 



Fase 1: Niet pluis gevoel

Kinderen willen spreken met de huisarts van hun ouders omdat ze zich zorgen maken 
over één van de ouders

Huisartsen weigeren vaak gesprek omdat ze niet geen medische informatie mogen 
delen met derden 

Gevolg: duurt vaak onverantwoord lang voordat er diagnostiek plaats kan vinden

1 cliënt heeft meerdere dossiers (ouderenadviseur, wijkverpleegkundige, casemanager 
dementie, huisarts, ziekenhuis, apotheek) 
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Fase 2: Diagnose

…Zie blog

Huisarts krijgt informatie vanuit MDO, vanuit diverse dossiers. 

Huisarts verwijst naar geheugenpolikliniek onder vermelding van; verdenking 
dementie?

Specialist ziekenhuis stelt diagnose op basis van eigen (dubbele) onderzoeken

Specialist rapporteert terug naar de huisarts niet aan casemanager dementie
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Fase 3: Zorg en ondersteuning thuis

Steeds meer mensen met multi problematiek in de thuissituatie. Vaak meerdere 
organisaties betrokken bij de zorgverlening. Veel tijd (en geld) kwijt aan afstemming 
onderling. 

Casemanagers Dementie werken in veel regio’s white label, kan voorkomen dat er een 
andere organisatie de reguliere wijkverpleging levert. Onderling rapporteren is nu erg 
lastig. 

Huisartsen kunnen niet meer rapporteren in het dossier van wijkverpleging, dat kon in 
de tijd wel in het papieren dossier. Hier is nog geen structurele oplossing voor. 

Dubbele verslaglegging in dossiers komt veel voor 
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Fase 4: Zorg & ondersteuning geclusterd wonen

Hetzelfde als in zorg en ondersteuning thuis

Geen eenduidige overdracht methodiek, zoveel organisaties zoveel variaties, goed en 
slecht

Bij crisisopname loopt de informatievoorziening vaak via de (on)beveiligde mail
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Fase 5: De laatste levensfase

Informatie overdracht naar palliatief wijk(zorg)team
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Fase 6: Nazorg

Dossier wordt afgerond, dossier gesloten, je kunt niets meer over de nazorg 
rapporteren 

BSN nummer wordt geblokkeerd vlak na overlijden (voor mantelzorger)
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Samenvatting

o Kinderen van cliënt vinden lastig 
aansluiting bij huisarts. 

o Casemanagers dementie missen 
vaak essentiële informatie bij het 
eerste cliëntencontact. 

o Afstemming organisatie onderling 
(zie ook Compas studie H. v. Hout, 
Amsterdam)

o Geen eenduidige overdracht 

o Onduidelijkheid wat wel/niet mag 
AVG bij zorgverleners
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