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Langer thuis met dementie vraagt om 
multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn 
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Paul-Jeroen Verkade – Regiomanager/casemanager

Hella Hemmink – Specialist Ouderengeneeskunde

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Paul-Jeroen Verkade – Regiomanager en Casemanager Geriant

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Hella Hemmink – specialist ouderengeneeskunde Geriant Wie zijn wij?

Paul-Jeroen Verkade –
Regiomanager/casemanager

Hella Hemmink – Specialist 
Ouderengeneeskunde

Wat is Geriant?

• Diagnostiek, behandeling, Casemanagement, scholing en advies

• Regio Noord Holland Noord, ongeveer 5000 cliënten in zorg, 1700 
nieuwe aanmeldingen per jaar, zowel ambulant als intramuraal. 

• 4 ambulante teams, sub teams onder eindverantwoordelijkheid 
van een specialist ouderen geneeskunde, vaste hulpverleners 
gekoppeld aan een huisartsenpraktijk. Gezamenlijk aanmeldpunt 
met GGZ-NHN ouderen.

• Financiering op basis van Basis en specialistische GGZ, 
wijkverpleging en WLZ (behandeling)

Wie zitten er in de zaal, wat zijn de 
verwachtingen?
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Diagnostiek van cognitieve 
problemen, wat wel en wat niet?

• Altijd na verwijzing huisarts of medisch specialist

• Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie 
2014 Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Geriatrie 

• Ziekte en zorg diagnostiek

• Bespreking met patiënt en mantelzorger en brief 
aan huisarts

Onderdelen medischediagnostiek

• Medische voorgeschiedenis
• Lab PG
• Autoanamnese
• Heteroanamnese
• Oriënterend lichamelijk onderzoek
• Oriënterend neurologisch onderzoek (inclusief

geheugentest als MMS/MOCA/ 7 minute screening)
• Op indicatie na MDO neuropsychologisch

onderzoek en/of MRI

Onderdelen zorgdiagnostiek

• Wensen en preferenties patient
• Gedragsverandering
• Levensgeschiedenis en copingstijl
• Lichamelijk functioneren
• ADL en IADL
• Dagstructuur en dagbesteding
• Relaties
• Woonsituatie
• Veiligheid (geldzaken, autorijden etc.)

Wensen patiënten met cognitieve 
problemen en hun mantelzorgers ?

Een drietal typen patiënten:

• De (relatief) jonge patiënt die cognitieve problemen 
krijgt

• De (somatisch) kwetsbare oudere patiënt die ook 
cognitieve problemen ontwikkelt

• De zorgmijdende patiënt die gesignaleerd wordt 
door anderen

De (relatief) jonge patiënt die 
cognitieve problemen krijgt

Bijvoorbeeld:

• Behandeling dementie remmende medicatie?

• Begeleiding o.a. bij verwerking

• Oriëntatie op de toekomst (advance care planning)

• Autorijden, financiën, dagbesteding

• Cursus voor patiënt of voor mantelzorger

• Samenwerking met huisarts en POH (hoe?)

De (somatisch) kwetsbare oudere 
patiënt met cognitieve problemen
Bijvoorbeeld:
• Geriatrisch assessment
• Medicatiereview
• Afstemming met wijkverpleging
• Thuis Team dementie gesprekken
• Ondersteuning mantelzorgers bijvoorbeeld in cursus
• Samenwerking met huisarts en POH (hoe?)
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De zorgmijdende patiënt die 
gesignaleerd wordt door anderen
Bijvoorbeeld:
• Vertrouwen winnen en relatie aangaan eerste doel
• Diagnostiek vaak gefaseerd
• Afstemming met andere zorgverleners o.a Thuisteam 

dementie
• Werken aan wettelijke vertegenwoordiging
• Consult psychiater
• Inschatting van gevaar/bij gevaar RM of IBS
• Opname Geriant kliniek
• Samenwerking met huisarts en POH (hoe?)

Zorg voor mantelzorgers

Bijvoorbeeld:
• Ondersteuning door casemanager
• Thuis Team Dementie gesprekken
• Cursus omgaan met dementie
• E-health - Dementie online/Dichter bij dementie
• Behandeling psycholoog
• Verwijzing naar Alzheimer café/ lotgenoten contact

Wat wenst u als eerste lijn?

• Wat zijn uw wensen voor samenwerking met 
Geriant 

• Verwijzing of toch liever een consult?
• Hoe wilt u op de hoogte gehouden geworden over 

uw patient?
• Welke aspecten van de zorg zou u graag zelf willen

blijven doen? 

Conclusie

• Geriant beschikbaar als “medebehandelaar” bij cognitieve 
problemen

• Specialist ouderengeneeskunde ook voor consultatie

• In afstemming met huisartsenpraktijk en waar mogelijk in 
samenwerking

• In afstemming met WMO, CIZ, thuiszorg, welzijn, 
dagactiviteiten, vrijwilligers, intramurale voorzieningen etc.

• Dementiezorg is multidisciplinaire zorg en vraagt om 
samenwerking in de 1e lijn!

Afsluiting

• Hebt u nog vragen of opmerkingen?
• Hebt u nog tips voor deze workshop?
• Hebt u later nog vragen? p.Verkade@geriant.nl

Dank voor uw aandacht!


