
Diagnostiek bij vermoeden van dementie

Vermoeden van geheugenstoornis  
of cognitieve achteruitgang?

Huisarts Diagnostiek door huisarts (conform 
nhg-standaard)
1 Afnemen observatielijst dementie
2 Anamnese; aandacht voor 

geheugen, afasie, apraxie, agnosie 
en oordeels-en kritiekvermogen. 
Ook adl.

3 Heteroanamnese
4 Lichamelijk onderzoek: in ieder 

geval rr, pols, orienterend 
neurologisch onderzoek

5 mmse en lab

Resultaat diagnostiek door huisarts
1 Diagnose Dementie gesteld,  

geen advies nodig
2 Verdere diagnostiek of advies  

over medicamenteuze 
behandeling (cholinesterase-
remmers) is nodig

3 Andere verklaring dan dementie

Specialist ouderengeneeskunde 
en psycholoog van aanverwant 
verpleeghuis of De Bilt: Mobiel 
geriatrisch team (030-229 88 88) 

1 Diagnose Dementie gesteld 3 Behandeling huisarts of  
verwijzing naar andere specialist

Aanmelden voor een casemanager Doorlooptijd diagnostiek vanaf 
verwijzing huisarts maximaal 3 maanden

Diagnose Dementie gesteld?

Verwijzing naar Altrecht Senior,  
De Es Ambulant Team  
(030-229 76 00) via Zorgdomein

Patiënt is niet bereid of in staat te 
komen naar poli

2 Verdere diagnostiek of advies  
over medicamenteuze  
behandeling nodig

Ondersteuning gewenst bij 
(motiveren tot) ziektediagnostiek?

Patiënt is bereid en in staat te  
komen naar poli en een of meer 
van de volgende criteria is van 
toepassing:
• Sprake van gedrags- en/of 

systeemproblematiek
• Sprake van 

verslavingsproblematiek
• Vermoeden van depressie
• Bestaande psychiatrie

Patiënt is bereid en in staat te  
komen naar poli Verwijzing in ieder 
geval indien:
• Leeftijd < 65 jaar
• Verdenking op vasculaire 

dementie
• Sprake van snel progressief 

ontwikkelde stoornis
• Vermoeden van (chronisch) delier
• Bestaande neurologische 

problematiek zoals Parkinsonisme
• Polyfarmacie
• Complexe somatische 

problematiek

Verwijzing naar Geheugenpoli 
Diakonessenhuis (088-250 90 09) of 
umcu (088-755 83 78) via Zorgdomein

Verwijzing naar Altrecht Senior,  
De Es (030-229 76 00) via 
Zorgdomein



Van MENS tot mens

MENS streeft naar zo lang mogelijk zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving, 
met betrouwbare hulp en behoud van regie over het eigen leven. 
Samenwerkende partijen en inwoners van gemeente De Bilt ontwikkelen een 
verantwoord en op maat toegesneden pakket aan diensten op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg.www.mensdebilt.nl

Wendy van Rijn
w.vanrijn@dementiedb.nl 
t 088-854 32 91

Conny van Marle
c.vanmarle@dementiedb.nl
t 088-854 32 91

Casemanagers, Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt
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Diagnostiek (door huisarts 
en praktijkverpleeg-
kundige/casemanager 
of verwijzing voor 
diagnostiek)

Casemanager Dementie

Huisarts/Praktijkverpleeg-
kundige Ouderen

Casemanager Dementie 
(afhankelijk van de 
setting)

Signaal Vergeetachtigheid
Persoon zelf, partner, familie, kennis, buurvrouw, ziekenhuis, huishoudelijke 
hulp, vrijwilligers huisbezoeken, Adviseur wwz, maatschappelijk werk, zorgloket,  
swo/Steunpunt Mantelzorg, Kwintes (Trefpunt), thuiszorg awbz

Verwijsschema


