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Vervolgacties casemanagement dementie 

 
Doel 1. Iedere persoon die gediagnosticeerd wordt met dementie maakt (als dit 
passende zorg is) aanspraak op casemanagement 
 

Actie Door 
wie 

Wanneer 

Zorgverzekeraars kopen voor 2018 en verder individueel 
casemanagement in via de aanspraak wijkverpleging. 

ZN Doorlopend 
(loopt) 

Het verouderde ‘Standpunt casemanagement’ uit 2011 is aan 

de hand van de huidige grenzen en voorwaarden van 

casemanagement binnen de Zvw herzien in de 

‘Verduidelijking standpunt casemanagement’.1 

Zinl Maart 2018 
(gereed) 

 
 

De ‘Tussenstand zorginkoop wijkverpleging’2 en de ‘Monitor 
contractering wijkverpleging’3 toetsen of casemanagement 
dementie is ingekocht, of verzekeraars de gemaakte 
afspraken nakomen en of het integrale tarief het leveren van 
specialistische zorg in de weg staat. 

NZa December 2017, 
(gereed) 
April 2018 
(gereed) 
 

Het verruimen van de regeling ‘Extra kosten thuis’4 zorgt 
ervoor dat na afgifte van een Wlz-indicatie thuis voldoende 
zorguren beschikbaar zijn om casemanagement te bieden. 
 

VWS Juli 2018 

Er wordt in kaart gebracht of er nog regio’s zijn waar geen 
goed werkend dementienetwerk is. Indien nodig zal de 
regionale zorgverzekeraar hier actie op ondernemen. 
 

ZN Oktober 2018 

Aan de hand van vijf sleutelfactoren worden eventuele 

knelpunten rondom de kwaliteit van en de samenwerking 
binnen dementienetwerken in kaart gebracht. 
 
Naar aanleiding hiervan worden samen met ketenpartijen 
verbetervoorstellen gemaakt om de samenwerking binnen 
dementienetwerken te verbeteren.  
 

ZN/DNN Oktober 2018 

 
 
Vanaf november 
2018 
doorlopend 

                                                           
1https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2018/03/22/verduidelijking-
standpunt-casemanagement 
2 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_212194_22/1/ 
3 TK 2017-2018, 29 689, nr. 904 
4 TK 2017-2018, 29 538, nr. 261 
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Doel 2. Iedere persoon die gediagnosticeerd wordt met dementie wordt (als dit 
nodig) is gewezen op casemanagement 
 

Actie  Door 
wie  

Wanneer  

Informatie over dementiezorg en casemanagement wordt 
online en in folders verspreid via huisartsen, geriaters, 
geheugen poliklinieken, campagnes en Alzheimer cafés.  
 

AN, DNN Doorlopend 
(loopt) 

De nieuwe ‘Dementiemonitor mantelzorg’ inventariseert of 
mensen met dementie en hun mantelzorgers gewezen 
worden op de mogelijkheid casemanagement te krijgen. 
 

AN December 2018 

Partijen brengen in kaart hoe het verwijzen naar en de 
aanmelding van casemanagement dementie verloopt en hoe 
dit beter kan. De resultaten worden in een landelijke 
workshop gepresenteerd.  

DNN, AN, 
V&VN, 
NHG, 
Ineen 

December 2018 

Doel 3. De wachttijd voor casemanagement blijft binnen de treeknorm  
 

Actie  Door 
wie  

Wanneer  

In regio’s met wachtlijsten worden verzekeraars en 
aanbieders aangesproken op het nakomen van de zorgplicht; 
waar nodig wordt een individuele wachtlijstaanpak opgesteld. 

NZa Vanaf 
september 2017 
doorlopend 
(loopt) 

De ‘Regeling  transparantie zorgaanbieders casemanagement 
dementie’5 wordt gepubliceerd.  

NZa Juni 2018 
(gereed) 

De technische aanpassingen die nodig zijn voor aanbieders 
om wachtlijst- en wachttijdgegevens aan te leveren worden 
doorgevoerd.  
  

NZa, 
Vektis, 
ActiZ, 
BTN,DNN
,ZN 

Augustus 2018 

Antwoorden op inhoudelijke vragen over de uitvoering van de 
regeling worden in een ‘verduidelijking op de regeling’ online 
gepubliceerd. 
 

NZa Van augustus- 
december 2018 
doorlopend 

Het totale gebruik, de wachtlijsten en wachttijden voor 
casemanagement dementie worden in kaart gebracht. De 
resultaten worden per regio teruggekoppeld.  

Bureau 
HHM,  
VWS,NZa 

September 
2018 

Aanbieders/ketenregisseurs bereiden zich voor op de regeling 
en leveren maandelijks wachtlijst- en wachttijdgegevens 
aan.6 

DNN,BTN
, ActiZ 

December 2018 

De opbrengsten en de werking van de regeling worden 
geëvalueerd.  

NZa December 2019 

                                                           
5 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_237966_22/1/ 
6
 Naar aanleiding van brief ActiZ (https://www.actiz.nl/stream/brief-actiz-en-btn-

toenemende-regeldruk-in-de-zorg-voor-dementerenden-thuis.pdf) worden gesprekken met 
partijen gevoerd. 

https://www.actiz.nl/stream/brief-actiz-en-btn-toenemende-regeldruk-in-de-zorg-voor-dementerenden-thuis.pdf
https://www.actiz.nl/stream/brief-actiz-en-btn-toenemende-regeldruk-in-de-zorg-voor-dementerenden-thuis.pdf
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Doel 4. Het geleverde casemanagement is van kwaliteit conform de (actuele) 
Zorgstandaard Dementie 
 

Actie  Door 
wie  

Wanneer  

Implementatieadviseurs ondersteunen samenwerkende 
professionals bij het oplossen van regionale vraagstukken. 
 

DvE Doorlopend 
(loopt) 

Er worden vijf keer per jaar ter bijscholing alumni 
georganiseerd over casemanagement dementie. 
 

V&VN Vanaf januari 
2018 (loopt) 

In het ‘Register Dementieverpleegkundige’ kunnen mensen 
die de opleiding casemanagement dementie hebben gevolgd 
zich registreren. 
 

V&VN April 2018 
(gereed) 

Als aanvulling op het ‘Expertisegebied 
dementieverpleegkundige’ schrijven maatschappelijk werkers 
een eigen expertisegebied en schrijven dementienetwerken 
een oplegger vanuit hun eigen perspectief.  
 

DvE, 
V&VN, 
BPSW 

Juli 2018 

Als vervolg op het ‘Voorstel vormen casemanagement’7  
wordt onderzocht welke aanpassingen hierin gemaakt 
moeten worden om dit ook voor aanbieders werkbaar te 

maken. 
 
Waarna de uitslag wordt geïntegreerd in het traject rond de 
herziening van de Zorgstandaard Dementie. 
 

VWS, 
ActiZ, 
BTN, AN, 

V&VN 
 
VWS/DvE 

September 
2018 

 

Oktober 2018 

Zorgverzekeraars stimuleren in hun inkoopbeleid een beperkt 
aantal modellen van casemanagement dementie die 
aansluiten bij de (vernieuwde) Zorgstandaard Dementie. 
 

ZN November 2018 

Het project ‘Samen op weg’ leidt tot een onderbouwde 
indicatorenset over effectieve samenwerking van netwerken. 
 

ZN Maart 2019 

De ‘Zorgstandaard Dementie’ uit 2013 wordt geactualiseerd 
volgens de nieuwe inzichten, waarna deze wordt opgenomen 
in het kwaliteitsregister. 
 

Alle 
partijen 
o.l.v. 
DvE, 
Zinl 

Juli 2019 

 

                                                           
7 https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2018/05/Voorstel-vormen-
casemanagement.pdf 


