
Overzicht van taken 

 

Opleiding en ervaring ➢ HBO opleiding casemanagement.  

➢ Post-HBO opleiding “Casemanagement Dementie op 

Jonge Leeftijd”  

➢ Zwaargewichten nodig: 5 jaar ervaring met 

casemanagement  

Communicatie ➢ Betrekt persoon met dementie / partner / kinderen bij 

zorgplanning 

➢ Vaardigheden om moeilijk voor zorg te motiveren 

mensen met dementie toch adequaat te ondersteunen 

en te begeleiden 

➢ Informed consent 

Diagnose ➢ Kennis van specifieke ziektebeelden  

➢ Bevorderen vlotte diagnose 

➢ Contact met geheugenpoli / neuroloog / geriater in het 

diagnostische traject 

Zorgdiagnostiek ➢ Opstellen integraal zorgleefplan 

➢ Regie bij partner / persoon met dementie  

➢ Behoud van identiteit en gevoel van eigenwaarde 

(zingeving) centraal stellen 

➢ Kennis van specifiek en geschikt aanbod 

Advance Care Planning ➢ Voorsorteren op inzet formele en informele zorg in de 

toekomst  

➢ Levenstestament 

➢ Aandacht voor transities in het zorgtraject, toewerken 

naar inzet respijtzorg, dagbehandeling en opname op 

een passend moment in het zorgtraject 

➢ Voorsorteren op levenseindevraagstukken 

Gedragsverandering ➢ Gedragsverandering en gedragsinterventies 

➢ Behoud van zelfredzaamheid 

➢ Diagnostiek psychiatrische stoornissen,  

➢ Consultatie bij adviesteam 

➢ Omgangsadviezen voor mantelzorger, kinderen en 

andere familieleden 

➢ Toeleiden naar behandeling, medicatie 

  



Mantelzorger ➢ Vroegsignalering van overbelasting, begeleiding, 

gesprekstechnieken, behandelinterventies 

➢ Psycho-educatie,  

➢ Gespreksgroepen, ACT 

➢ Balans, draagkracht en draaglast 

➢ Toeleiden naar behandeling indien nodig 

➢ Relatie, intimiteit 

Kinderen ➢ vroeg signalering problemen  en overbelasting 

mantelzorger/ kinderen. Is in staat tot inzet 

behandelinterventies en weet wanneer door te 

verwijzen 

➢ Jeugdzorg, multiproblematiek in het gezin 

➢ Familiegesprekken 

Arbeid en werkloosheid ➢ Kennis van wet- en regelgeving rond arbeid, ziekte en 

werkloosheid 

➢ Ondersteuning en hulp bij inzet van instanties zoals 

UWV, bedrijfsarts, werkgever 

Financiën ➢ Kennis van schuld- en inkomensproblematiek 

➢ Ondersteuning en hulp bij inzet van instanties en 

personen zoals CIZ, schuldsanering, curator, financieel 

adviseur 

➢ Koopwoning en hypotheek 

➢ Machtigingen bank 

Dagactiviteiten ➢ Introductie naar dagbehandeling 

➢ Samenhang bewerkstelligen met dagbehandeling 

Opname ➢ Warme overdracht naar gespecialiseerde voorziening 

➢ Begeleiden en ondersteunen naar opname 

➢ Regelen indicatie, Wet Zorg en Dwang artikel 21, 

bezoek aan verblijfscentrum 

➢ Afronding thuis 

Nazorg ➢ Gespreksgroepen 

➢ Lotgenotencontact 

 


