Stroomschema (Vroeg)signalering, Diagnostiek en Verwijzing
Dementie

Doelgroep
Signaleerders‘niet pluis gevoel’:
Professionals-informele zorg:
- in de wijk
- Thuiszorg
- Wmo loket, sociale teams etc.
- Praktijkondersteuners

Doelgroep



Wmo, buurtcoach

Wijkverpleegkundige

(laagdrempelig)

Vervolgtraject
advisering,
ondersteuning, hulp,
zorg, behandeling en
begeleiding

Zvw:
b.v.
-persoonlijke verzorging
-verpleging
-casemanangement
- Huisarts

Informele
zorg/diensten:
b.v.
-mantelzorgondersteuning
-vrijwilligers

Patiënten- en
mantelzorg
Organisaties
b.v.
-Alzheimercafé
-Steunpunt
mantelzorg

respijtzorg
-oppasdienst
-

Zie sociale kaart: www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl

Trajectbegeleider

Wlz:
b.v.
-Opname
verpleeghuis
-verzorgd wonen
-dagbehandeling

Trajectbegeleider

Wmo:
b.v.
-hulp
huishouden
-Respijt
-Dagbesteding
-begeleiding

Trajectbegeleiding

GGNet ouderen
onderzoek en
behandeling bij
gedrags- en stemmingsproblemen
Tel. 0314-679300

Stellen diagnose
Behandelplan/
Zorgplan

085 4857580

Huisarts
Slingeland Ziekenhuis
Geheugencentrum
stellen diagnose, advies,
behandeling, hulp en
begeleiding, ook
jongeren
Tel: 0314-329404

0314-329191

Helpdesk Dementie

Driehoek in de
wijk
Specialist ouderen
geneeskunde

Helpdesk Dementie

Verwijsmogelijkheden voor
consultatie en
diagnostiek

Helpdesk Kwetsbare Ouderen

Geheugenspreekuur GGNet
Vrij toegankelijk voor vragen over
geheugen, concentratieproblemen,
somberheid en voor test of advies.
Tel: 0575-582450

Stroomschema (Vroeg)signalering, Diagnostiek en Verwijzing
Dementie

In dit stroomschema een overzicht van alle mogelijke hulp en ondersteuning in de West-Achterhoek
en de route die gevolgd kan worden van signalering tot diagnostiek en ondersteuning.
Signalen: de eerste problemen of vragen van mensen met geheugenproblemen of dementie en hun
mantelzorgers zullen gesignaleerd worden bij de professionele driehoek in de wijk, de huisarts,
wijkverpleegkundige of buurtcoach/sociaal wijkteam. Wanneer er sprake is van het vermoeden van
dementie is het van groot belang dat er een diagnose gesteld wordt.
Diagnose: de diagnose kan gesteld worden door de huisarts. Hij kan een behandelplan opstellen. De
huisarts kan ook doorverwijzen voor consultatie en diagnostiek naar de specialist ouderen
geneeskunde, het Slingelandziekenhuis (Geheugencentrum) of GGNet.
Dementie is een complexe en progressieve ziekte. Door de achteruitgang zullen er steeds nieuwe
vragen voor hulp en ondersteuning ontstaan. Het is belangrijk dat er een casemanager aangewezen
wordt. In de meeste gevallen zal dit uitgevoerd worden door de buurtcoach of de
wijkverpleegkundige.
Bij zeer complexe problematiek kan de trajectbegeleider dementie geïndiceerd worden, de specialist
op het gebied van dementie.
Advisering, ondersteuning, hulp, zorg, behandeling en begeleiding. Er zijn veel vormen van zorg en
ondersteuning. De huisarts kan voor een vervolg traject doorverwijzen naar ondersteuning die
ingezet kan worden via de Wmo, Wlz, Zvw, informele zorg/diensten of patiënten- en mantelzorg
organisaties. In het stroomschema zijn hier verschillende voorbeelden genoemd.
Helpdesk Kwetsbare Ouderen: mensen met dementie, mantelzorgers, signaleerders van het ‘niet
pluis gevoel’ professionals kunnen met vragen terecht bij de Helpdesk Dementie
Geheugenspreekuur GGNet: Voor iedereen die vragen of twijfels heeft over geheugenproblemen,
concentratieproblemen of aanverwante klachten. Het kan gaan om eigen klachten of klachten van
een naaste.

