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Geschiedenis
- Om in gesprek te gaan is het nodig alle recente ontwikkelingen door te spreken
- Veel onvrede over traject dat is afgelegd
- Cmd maatschappelijk die bij V&VN-vakgroep terecht konden zijn niet betrokken in
ontwikkeling expertisegebied
- 4 september bijeenkomst is reactie van cmd maatschappelijk werkers opgehaald en
volgens zeggen van de schrijvers verwerkt in het definitieve expertisegebied
- Cmd voelen zich behoorlijk aan de kant gezet
- Toelichting op de stap; document van V&VN is belangrijk om te voorkomen dat
casemanagement verdween onder de wijkverpleging
- Aandacht voor de specifieke expertise van de casemanager dementie is erg belangrijk
geweest
- Daarover is ook iedereen het eens
- Overleg geweest over naam dementieverpleegkundige. Afgesproken is dat alle partijen
werken met “Casemanagement dementie”. Alzheimer Nederland verzorgt
communicatie hierover.
Doelstelling startbijeenkomst
- Duidelijkheid scheppen in wat we gaan doen
- Hoe we dat aanpakken
- En wie welke rol of taak heeft

Expertise casemanagement dementie door sociaal werk
- We stellen een expertiseprofiel op van casemanagement dementie door sociaal werk
- We willen aansluiten bij het expertisegebied van V&VN
- We willen een gezamenlijke koers met betrokken partijen
- We willen (gezamenlijk) werken aan casemanagement dementie van kwalitatief hoog
niveau voor alle mensen met dementie en hun mantelzorgers
- We zijn er van overtuigd dat casemanagement dementie door sociaal werk ook van
hoog kwalitatief hoog niveau is
- We willen casemanagement dementie door sociaal werk nu en op lange termijn
behouden
- Het expertisegebied/expertiseprofiel kan vanuit verschillende beroepsgroepen worden
bereikt
- Altijd is aanvullende opleiding op gebeid van casemanagement dementie nodig, zowel
voor HBO-V-verpleegkundigen, als voor Sociaal werkenden.
Het beroepsprofiel Maatschappelijk Werk
- Wordt momenteel omgevormd tot een beroepsprofiel Sociaal werk
- Biedt veel aanknopingspunten voor het expertiseprofiel casemanagement dementie;
o In de competenties is casemanagement opgenomen
o In de competenties wordt scherp en volledig beschreven over welke
gespreksvaardigheden en communicatieve interventies men moet beschikken
o Aandacht voor systeembenadering van belang
- De lokale samenwerking en afstemming met wijkverpleging en welzijn rond de cliënt
krijgt nadrukkelijk aandacht in het nieuwe profiel.
Afspraken
- CMD SW moeten lid worden van BPSW, blijven bevorderen
- BPSW stelt werkgroep samen uit CMD SW om concept expertiseprofiel te schrijven
- Alle CMD SW die lid zijn van BPSW worden in de communicatie hierover betrokken
- DNN en BPSW gaan in gesprek met V&VN (30 november)
- DNN (Hansje) zorg voor bericht naar alle ketenregisseurs dat dit traject is opgepakt, met
verzoek de casemanagers te informeren. De context zal ook worden beschreven.
- Deze initiatiefgroep van de startbijeenkomst komt in maart weer bij elkaar om de
voortgangen inhoud te bewaken, deze groep is de stuurgroep van dit ontwikkeltraject.
- De werkgroep die het expertiseprofiel Casemanagement Dementie door Sociaal Werk
gaan schrijven komen in januari bij elkaar.
- De werkgroep zal bestaan uit 8 CM dementie met een sociale achtergrond
- Jolanda stuurt overzicht met de stappen die nodig zijn om als casemanager lid te
worden van de BPSW

