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FAQ’s Webinar  

Gebruik casemanagement dementie 

(CMD) 

Vraag & antwoord uit de Webinars van 8 & 10 september 2020  

1. Wat is de verwachte tijd die je kwijt bent voor het invullen van de 

vragenlijst?  

Je bent zo’n 15-20 minuten bezig met het invullen van de vragenlijst mits je de 

benodigde gegevens al voorhanden hebt.  

 

2. Het ophalen van de juiste informatie voor de vragenlijst kost redelijk wat 
tijd, wat als ik de deadline van 19 oktober niet haal?  

We hebben ons best gedaan om in dit onderzoek jullie zo lang mogelijk de tijd te geven 
om de vragenlijst in te vullen. Ga je de deadline niet halen, neem dan contact met ons 
op via de bestaande contactgegevens.   

 

3. Schrijft bureau HHM zelf organisaties aan om deel te nemen? 
Ja, het is van belang dat zoveel mogelijk organisaties/netwerken meedoen. Daarom 
schrijft bureau HHM zowel organisaties als netwerken aan. Dit kan op individueel 
niveau zijn, maar ook via bijvoorbeeld brancheverenigingen en DNN. 

 

4. Als je zowel netwerk als organisaties aanschrijft, hoe voorkom je dan dat 
mensen dubbel worden geteld?  
Mocht je als individuele organisatie aangesloten zijn bij een dementienetwerk, stem 
dan met de netwerkcoördinator af wie de uitvraag gaat invullen. Op deze manier 
voorkomen we dat mensen dubbel worden geteld.  

 

5. Heeft HHM contact met Alzheimer Nederland die de dementie monitor 
uitvoert? 
Ja, Alzheimer Nederland is één van de betrokken partijen in dit onderzoek. De 
uitkomsten van de dementiemonitor worden ook meegenomen in dit onderzoek.  

6. Vanuit de zorgstandaard staat er ook een taak richting vroegsignalering. 

Dat is voor het stellen van de diagnose. Is daar ook aandacht voor? 

Wanneer dit onderdeel is van het diagnostische traject, dan moeten deze mensen ook 

worden meegeteld. 
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7. CMD is voor mensen vanaf het niet-pluisgevoel. Moeten we mensen met 

een beperkte neurocognitieve stoornis dan niet meetellen?  

Wanneer sprake is van een niet-pluisgevoel en sprake is van de start van het diagnostisch 

traject, moeten deze mensen worden meegeteld. Volgens de zorgstandaard is de case-

managementprofessional namelijk betrokken vanaf de start van het diagnostisch traject, 

zo snel mogelijk als de persoon met dementie wil, zonder onnodige wachttijden of 

wachtlijsten.  

8. Wij zetten ook CMD in bij niet pluis en zonder diagnose vanuit WMO 

betaald, hoort dit erbij?  

Wanneer dit onderdeel is van het diagnostische traject, dan moeten deze mensen ook 

worden meegeteld. 

9. Hoe wordt in het onderzoek omgegaan met Casemanagers Dementie die 

nog in opleiding zijn? 

Er wordt geen onderscheid gemaakt in casemanagers dementie wel of niet in opleiding, 

beiden vallen onder de noemer casemanagement professional.  

10. Kijken jullie ook naar groei van het aantal Casemanagers per regio?  

Ja, dat is inzichtelijk. De resultaten van de studie worden voor zowel de regionale 
factsheets als de eindrapportage getoond ten opzichte van de resultaten van hetzelfde 
onderzoek in 2018. Daarmee is het dus ook mogelijk om de groei van het aantal 
Casemanagers een regio te zien. 

11. Wij zien dat de zorgzwaarte verschuift en dat we daarom ook zijn gaan 

bijstellen qua hoeveelheid te bedienen cliënten per casemanager. Nemen 

jullie dit ook mee in het onderzoek?  

Ja, dit is inzichtelijk. Het is geen onderzoeksvraag, maar u krijgt in de regionale 
factsheets als de eindrapportage wel inzicht in het aantal cliënten per casemanager in 
de huidige situatie ten opzichte van 2018. Daarmee is het ook mogelijk het verschil in 
aantal patiënten per casemanager te zien.  
 

 

 

 

 

 

 


