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1. Expertisegebied dementieverpleegkundige
Dit document is geschreven door V&VN voor de verpleegkundige casemanager. Het document is
aangeboden aan de staatsecretaris van VWS. Er heeft verder geen besluitvorming over plaatsgevonden.
Het is niet zo dat dit nu ineens voor alle casemanagers van toepassing is of dat casemanagement
dementie alleen door verpleegkundigen kan worden uitgevoerd.
De ontwikkeling van het expertisegebied dementieverpleegkundige is bij de casemanagers met een
sociale achtergrond niet goed gevallen. Zij vinden dat ze niet betrokken zijn geweest bij de
totstandkoming van dit document.
Een belangrijke reden waarom zo hard en snel aan dit document is gewerkt is om te voorkomen dat de
specifieke deskundigheid van de casemanager zou verdwijnen en het casemanagement bij de
wijkverpleegkundige zou worden ondergebracht.
Het is van wezenlijk belang dat de expertise van de casemanager dementie zo goed en helder is
opgeschreven.
DNN en BPSW zijn een traject gestart om een expertiseprofiel voor casemanagers met een sociaal werk
achtergrond (CMD SW)op te stellen. Doel is casemanagement dementie nu en in de toekomst door
zowel verpleegkundigen, als door sociaal werk kan worden uitgevoerd. Voor beide basisopleidingen is
een aanvullende opleiding casemanagement dementie nodig.

2. Nieuwe naam dementieverpleegkundige
Alzheimer Nederland heeft het initiatief genomen om overleg te voeren over gebruik van de naam
dementieverpleegkundigen. Zij zijn daar tegen, omdat het voor veel verwarring onder cliënten en
mantelzorgers zal leiden. Overleg is gevoerd met V&VN, Alzheimer Nederland, DNN en Robbert
Huijsman / Dementiezorg voor elkaar.
Gezamenlijk besluit is dat we Casemanagement dementie hanteren als naam voor begeleiding van
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland verzorgt de communicatie hiervan.

3. Zorgstandaard dementie
Vorige week is gestart met het traject voor actualisering van de Zorgstandaard dementie. Alle aspecten
van de dementie worden opnieuw doorgesproken met alle partijen die daar bij betrokken zijn. Het
casemanagement dementie zal in dit traject ook aan de orde komen. Daar zal duidelijk worden hoe we
in Nederland het casemanagement dementie inhoud en vorm willen geven. Het expertiseprofiel CMD
SW zal daarbij nadrukkelijk worden ingebracht.

4. Standpunt DNN
-

Casemanagement dementie is een specifieke expertise
De competenties in het expertisegebied geven deze expertise heel goed weer
Voor behoud van voldoende ervaring, voor continuïteit en goede bereikbaarheid werkt een
casemanager dementie in een dienstverband van minimaal 24 uur

-

-

-

-

De casemanagers dementie zijn in een regionaal team en onafhankelijk gepositioneerd in het
werkgebied; beschikbaar voor alle cliënten van alle betrokken partijen en zij laten regie en
keuzes bij de cliënt en familie.
Voor alle huidige casemanagers dementie moet worden bepaald welke bijscholing nodig is om
aan competenties te kunnen voldoen. (Zowel sociaal opgeleide casemanagers, als
verpleegkundig opgeleide casemanagers)
Ook in de toekomst blijft de functie van casemanager dementie bereikbaar voor sociaal
opgeleiden. HBO-plus blijft en aanvullende opleiding wordt ingericht met meer aandacht voor
“verpleegkundige vaardigheden”.
De naam van de functie nu veranderen nu juist de casemanager dementie steeds bekender
wordt bij de doelgroep is te verwarrend. DNN wil de term “casemanager dementie” behouden,
deze geeft prima weer wat de bedoeling van deze functie is.

5. Belang voortgang
-

-

Geen verschillende expertise of profielen, doel is 1 profiel waarvoor verschillende instroom
mogelijkheden zijn
Streven naar eenduidigheid
Doel is casemanagement van hoog kwalitatief niveau voor alle mensen met dementie en
mantelzorger/familie.

