FLOWCHART BIJ VERMOEDEN COGNITIEVE STOORNIS/DEMENTIE
ENSCHEDE

Diagnostiek door huisarts met poh/wijkverpleegkundige (conform NHG-standaard dementie 2012)*

Diagnose dementie zeker

Vermoeden cognitieve stoornis, diagnose dementie onzeker of ander(e) argument(en) voor verwijzing

ADVIES/CONSULTATIE
- Specialist ouderengeneeskunde
- (Mobiel) geriatrisch team
- Neuropsycholoog (voor neuropsychologisch onderzoek)
NB ook in te schakelen als patiënt niet naar polikliniek
kan of wil
• Geïndiceerd bij twijfel, mogelijk delier, depressie,
fysieke comorbiditeit en/of polyfarmacie

Diagnose
dementie
zeker

Diagnose
dementie blijft
onzeker

GEEN AANVULLEND ONDERZOEK
• Als dit de wens van de patiënt is
• Bij hoge a priori kans (> 80%) dat
werkhypothese M. Alzheimer of dementie
met gemengde schade juist is
• Bij hoge bijkomende ziektelast, waarbij
het behandelbeleid niet wijzigt door
nosologische diagnostiek

Geen
dementie

VERWIJZING SPECIALISTISCHE
GGZ GEÏNDICEERD
• Bestaande psychiatrische
problematiek
• Verslavingsproblematiek
• Zorgmijders
• Systeem- en/of
gedragsproblematiek

VERWIJZING GEHEUGENPOLI GEÏNDICEERD
(criteria NHG-standaard dementie 2012)
• Leeftijd < 65 jaar
NB vitaliteit (bijv. vitaal en 65+ ook
doorverwijzen)
• Verdenking zeldzame of snel progressieve
stoornis of atypisch beeld
• Bestaande neurologische problematiek

Lichte cognitieve stoornis,
maar geen dementie
• Vervolgen poh na 6 maanden

Geen
dementie

NB mogelijkheid geheugentraining

WEL AANVULLEND
ONDERZOEK
• Bij behoefte aan
nosologische diagnostiek
en/of behandelwens

MULTIDISCIPLINAIR TEAM
IN DE TWEEDE LIJN (somatiek)
• Geheugenpolikliniek

SPECIALISTISCHE GGZ (tweede lijn)
• Ouderen

Zorgdiagnostiek - casemanager/wijkverpleegkundige*

Andere
diagnose
• Ander
circuit

* Zie achterkant voor
nadere uitleg over
• Diagnostiek door
huisarts/poh
• Casemanager/
wijkverpleegkundige
• Verwijsadressen
in de regio

September 2015: werkgroep Dementiediagnostiek in de eerste lijn, namens IZO/THOON/FEA/Dementie Twente/ROSET

DIAGNOSTIEK DOOR HUISARTS MET POH/
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

VERWIJSADRESSEN IN DE REGIO ENSCHEDE

1. Afnemen observatielijst dementie (OLD)

Geheugenpolikliniek (verwijzing via Zorgportaal of fax)
Medisch Spectrum Twente/Bruggerbosch : tel (053) 487 28 50, fax (053) 487 28 82

2. Anamnese: aandacht voor geheugen, afasie, apraxie,
agnosie, oordeel- en kritiekvermogen en ADL
3. Heteroanamnese
4. Lichamelijk onderzoek: in ieder geval RR, pols,
oriënterend neurologisch onderzoek
5. MMSE en kloktekentest
6. Laboratoriumonderzoek
De verwijsbrief van de huisarts voor diagnostiek
met betrekking tot cognitieve problemen omvat:
• (Hetero) anamnese
• Lichamelijk onderzoek
• MMSE, kloktekentest, zo mogelijk Trazag/Easycare

Specialistische ggz (verwijzing via Zorgportaal)
Mediant Ouderen
(aanmeldbureau)

: tel (053) 475 59 00, fax (053) 475 59 10,
via de link www.entree.mediant.nl

Casemanagement dementie (wijkverpleegkundige/casemanager via zorgorganisatie naar keuze patiënt)
Maartje
: tel (053) 537 55 55, fax (0541) 51 00 70,
via www.maartje.nl/verwijzing, via info@maartje.nl
AriënsZorgPalet
Livio

: tel(053) 482 66 88
: tel (0900) 92 00 via casemanagers@livio.nl

De Posten

: tel (053) 475 37 53

(Recent) laboratoriumonderzoek (neuropsycholoog,
• speci al ist ouder engeneeskunde)

Zorggroep Manna

: tel (053) 483 23 00

TriviumMeulenbeltZorg

: tel (0900) 245 34 53

• Voorgeschiedenis
• Actuele medicatie

www.dementietwente.nl

Casemanager/wijkverpleegkundige
Bij de diagnose van dementie schakelt degene die de diagnose stelt
een casemanager/wijkverpleegkundige in. Bij een vermoeden van
dementie, kan de huisarts al vóór de diagnose een casemanager/
wijkverpleegkundige voor de patiënt aanvragen. De casemanager/
wijkverpleegkundige kan dan desgewenst ook het traject rondom de
ziektediagnostiek begeleiden. De casemanager/wijkverpleegkundige
houdt contact met de huisarts om tot afstemming te komen in het
vervolgtraject.

Werkgroep Dementiediagnostiek in de eerste lijn,
namens IZO/THOON/FEA/Dementie Twente/ROSET.
Er zijn ook andere partijen die kunnen worden geraadpleegd.

