
De Ketenzorg Dementie, een samenwer-

kingsverband van verschillende organisaties 

binnen de Hoeksche Waard rondom demen-

tie, heeft een team van 6 casemanagers in 

dienst. Deze casemanagers dementie komen 

uit verschillende zorgorganisaties en wer-

ken onafhankelijk voor alle cliënten in de 

Hoeksche Waard. Janske: “We werken ieder 

in een eigen deelgebied binnen de Hoeksche 

Waard. Dit maakt het mogelijk om een 

netwerk op te bouwen en goed ingevoerd 

te raken in de mogelijkheden voor cliënten 

dichtbij huis. Het is daarnaast "jn voor huis-

arts, thuiszorg, huishoudelijke ondersteu-

ning, familie en specialistische zorg om één 

vast aanspreekpunt te hebben. Wij brengen 

als spin in het web alle lijnen bij elkaar.”

Janske pleit voor vroege aanmelding van 

mensen met dementie en hun mantelzorger. 

“Vaak merken we dat we te laat worden inge-

schakeld. Waarbij ofwel de cliënt al dusdanig 

achteruit is gegaan dat contact met ons of 

andere mensen op de dagbesteding niet meer 

mogelijk is en/of de mantelzorger overbelast 

is geraakt. Juist wanneer we in een vroeg sta-

dium met een cliënt en mantelzorger in con-

tact komen, is het nog mogelijk om een band 

op te bouwen en mensen goed te begeleiden. 

We gaan dan in gesprek over de mogelijkhe-

den van zorg, hulp en dagbesteding en kun-

nen deze zo goed mogelijk aan laten sluiten 

op de wensen. Het is prachtig als we iemand 

door een passende vorm van dagbesteding 

uit het isolement dat bij dementie op de 

loer ligt, houden. Tegelijkertijd is er voor de 

mantelzorger ruimte om op de vrijkomende 

momenten deel te nemen aan georganiseerde 

activiteiten of alleen op stap te gaan. Dat is 

enorm belangrijk. Het maakt het mogelijk 

de zware zorgtaak die zij vervullen langer vol 

te houden. In een dergelijke situatie is elke 

adempauze goud waard.”

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op 

casemanagers voor ondersteuning. Janske: 

“We merkten dat we de vraag niet meer 

aan konden en er een wachtlijst ontstond. 

Natuurlijk zijn we op zoek gegaan naar 

manieren om de wachtlijst te beperken. Op 

dit moment zijn we bezig onze werkzaam-

heden zoveel mogelijk te stroomlijnen. Ook 

wordt er een nieuwe casemanager aange-

trokken. Dit moet er voor zorgen dat we de 

ontstane wachtlijst snel kunnen wegwerken 

en we aanvragen bij binnenkomst weer direct 

kunnen behandelen.” Nederland vergrijst en de levensverwachting 

neemt verder toe naar bijna 86 jaar. Hierdoor 

stijgt het aantal ouderdomsziekten, zoals 

dementie. Janske vertelt: “Het aantal mensen 

met dementie in de Hoeksche Waard is hoog 

en de prognose leert ons dat we tussen  

2015 en 2030 te maken krijgen met een 

stijging van 84%. Deze stijging ligt vele 

malen hoger dan de stijging van het lande-

lijke gemiddelde van. 63%. Om die enorme 

stijging het hoofd te kunnen bieden, is goede 

samenwerking en afstemming tussen zorg-

verleners en andere betrokken partijen van 

groot belang.” 

Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen is de grootste wens van vele mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. Hiervoor is het noodzakelijk dat men de juiste zorg 

en ondersteuning krijgt en rekening gehouden wordt met de draagkracht van de man-

telzorger. Om mensen te helpen hun weg te vinden in het woud dat dementiezorg heet, 

zijn casemanagers dementie aangesteld. We praten met Janske Berghuis-Middelkoop, 

werkzaam als casemanager dementie in de Hoeksche Waard.

‘Vroege aanmelding is 
ontzettend belangrijk voor 

mensen met dementie en 
hun mantelzorgers’

Het is belangrijk om dementie in 

een zo vroeg mogelijk stadium te 

herkennen en te diagnosticeren. 

De mens met dementie en de 

mantelzorger kunnen dan vanaf 

het begin goed worden begeleid. 

Casemanagement dementie kan 

dergelijke ondersteuning bieden.

KOEL in gesprek met
Janske Berghuis-Middelkoop 
Casemanager dementie 

Steunpunt KOEL is als adviserende partij betrokken bij de 

professionaliseringsslag die gemaakt wordt. 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?  

Neem contact met ons op via tel. 078-6193068 of info@steunpuntkoel.nl
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