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1. Inleiding
De werkwijzen van geheugenpoliklinieken in Nederland variëren aanzienlijk. Tot op heden
is weinig zicht op de oorzaken van deze variatie. Inzicht in de ervaringen, overwegingen
en redenen van geheugenpoliklinieken om te kiezen voor een bepaalde werkwijze kan
bruikbare informatie opleveren voor kwaliteitsborging en -verbetering van de
zorgverlening. Daarnaast geeft het patiënten en verwijzers de mogelijkheid om een
geïnformeerde keuze te maken omtrent de verwijzing naar een bepaalde
geheugenpolikliniek.
Met behulp van verschillende databronnen afkomstig van de ABIDE studie 1,2, Vilans en het
NGN3 en CZ Zorgverzekeraar4 heeft Vilans in 2017 in kaart gebracht welke zorg er op
geheugenpoliklinieken wordt aangeboden. Daarnaast heeft het Alzheimer Centrum
Limburg in 2016 de Geheugenpoli monitor5 uitgezet. Deze periodieke vragenlijst (eerder
uitgezet in 1998, 2004, 2009) brengt de verschillende geheugenpoliklinieken, hun
organisatiestructuur en werkwijzen in kaart. De resultaten van de Geheugenpoli monitor
en de inventarisatie van Vilans (op basis van de verschillende databronnen) geven inzicht
in de feitelijke werkwijzen en organisatiestructuren van de verschillende
geheugenpoliklinieken in Nederland. Bijvoorbeeld welke professionele disciplines er
betrokken zijn en welke onderzoeken er standaard worden aangeboden en optioneel.
De resultaten uit voorgaande onderzoeken bieden echter geen zicht op de overwegingen
en redenen van geheugenpoliklinieken om te kiezen voor een bepaalde werkwijze of
organisatiestructuur. Door de overwegingen voor werkwijzen op geheugenpoliklinieken in
kaart te brengen kunnen we het veld helpen om te reflecteren op hun eigen werkwijzen
(bewustwording). Om daarmee aanknopingspunten te bieden voor kwaliteitsverbetering
van de zorgverlening en efficiëntie en doelmatigheid in de zorg. Het onderzoek is
uitgevoerd om professionals werkzaam in geheugenpoliklinieken te helpen reflecteren op
werkwijzen, goede ideeën en successen inzichtelijk te maken, knelpunten te
inventariseren en, vooral, om van elkaar te leren.
Het
•
•
•
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doel van huidig onderzoek was het inventariseren van:
de werkwijzen op de verschillende geheugenpoliklinieken in Nederland;
de achterliggende redenen voor het kiezen voor deze werkwijzen;
de randvoorwaarden, belemmerende en bevorderende factoren bij het
implementeren van werkwijzen.
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2. Methode
Om de werkwijzen van geheugenpoliklinieken in Nederland, inclusief ervaringen van
professionals met de werkwijzen, te inventariseren maakten we gebruik van de volgende
methoden.

Dataverzameling
De dataverzameling bestond uit drie stappen waarmee de werkwijzen op geheugenpoli’s
en de ervaringen van professionals met deze werkwijzen in kaart werden gebracht. We
maakten gebruik van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

•Interviews leden uit
de klankbordgroep
•Doel: selectie focus
werkwijzen en
informatie
veramelen voor
vragenlijst stap 2

Stap 1

Stap 2

•Vragenlijst
werkwijzen
•Doel: inventarisatie
van werkwijzen en
ervaringen met
werkwijzen
(disciplines, triage,
nazorg en
samenwerking)

•Voorleggen
resultaten aan
klankbordgroep
•Doel: verificatie
van de resultaten
en praktische
aanbevelingen

Stap 3

Fig. 1: Visualisatie dataverzameling inventarisatie werkwijzen geheugenpoli’s

Stap 1: Interviews professionals geheugenpoliklinieken (sept - okt 2018)
Stap 1 bestond uit individuele interviews met leden uit de klankbordgroep (professionals
werkzaam bij geheugenpoliklinieken) over de variatie in werkwijzen op de geheugenpoli’s
in Nederland en behoeften aan verdieping op diverse thema’s omtrent deze variatie. Het
doel van deze eerste stap was het identificeren van specifieke werkwijzen waar we in
deze inventarisatie op focussen (thematiseren) en het verzamelen van informatie om de
vragen te formuleren in de vragenlijst; stap 2 (topiclijst). We spraken in totaal met tien
professionals: drie neurologen, drie klinisch geriaters, één neuropsycholoog, één specialist
ouderengeneeskunde, één verpleegkundig specialist en één ouderenpsychiater.
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We benaderden de bestuursleden van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) voor
één-op-één telefonische interviews. De interviewer maakte gebruik van een vooraf
opgestelde gespreksleidraad. Belangrijkste vragen waren:
•
Wat zijn opvallende verschillen in werkwijzen tussen geheugenpoli’s?
•
Welke issues / overwegingen spelen een rol in de variatie tussen werkwijzen?
•
Over welke (verschillen in) werkwijzen tussen geheugenpoli’s wilt u meer weten en
met welke reden?
Van elk interview werd een verslag gemaakt. De verslagen werden na afloop van alle
interviews thematisch geanalyseerd. De resultaten met voorstel voor vervolg in stap 2
werden voorgelegd aan de klankbordgroep van het project.
Stap 2: vragenlijst professionals geheugenpoliklinieken (jan – mrt 2019)
Stap 2 bestond uit een online vragenlijst (zie bijlage 1) onder professionals werkzaam op
geheugenpoliklinieken. Het doel van deze stap was is inzicht krijgen in de werkwijzen van
de geheugenpoli’s en de ervaringen (successen, knelpunten, overwegingen,
randvoorwaarden) van professionals met de werkwijzen. Respondenten werden geworven
via meerdere kanalen. Professionals werden geattendeerd op de vragenlijst via:
•
een oproep in de NGN-nieuwsbrief met link naar de vragenlijst;
•
een persoonlijke e-mail naar alle contactpersonen van geheugenpoliklinieken in
Nederland (met het verzoek de link naar de vragenlijst door te sturen naar collegaprofessionals werkzaam op een geheugenpoli) met drie weken later een eenmalige
herinnering;
•
persoonlijke attendering via warme contacten bestuursleden NGN-bestuur (doorsturen
link naar online vragenlijst).
De vragenlijst bestond uit een combinatie van gesloten (meerkeuze-) en open vragen over
de werkwijzen van de geheugenpoli’s op de onderdelen die als focus werden gekozen
tijdens stap 1. De vragenlijst inventariseerde werkwijzen en ervaringen met werken met
betrokken disciplines, triage, nazorg en regionale samenwerking. De vragenlijst werd
opgesteld met behulp van de inzichten uit de in stap 1 afgenomen interviews. Ook werd
gebruik gemaakt van de vragenlijst geheugenpoli monitor 2017 ter aanvulling van
antwoordcategorieën bij meerkeuzevragen.
Stap 3 (apr – mei 2019)
Stap 3 was het voorleggen van de informatie opgehaald in stap 2 aan de klankbordgroep.
Dit gebeurde per e-mail en in groepsvorm. Deze stap had als doel de resultaten uit de
inventarisatie (stap 2) en de aanbevelingen voor de praktijk en eventueel
vervolgonderzoek te verifiëren. De klankbordgroep ontving de conceptrapportage met
resultaten per e-mail en tijdens een NGN-bestuursvergadering werden de resultaten en
aanbevelingen besproken en aangescherpt.

Analyse
Er vond een tussentijdse data-analyse plaats per ronde en na afloop van de totale
dataverzameling. We maakten gebruik van interpretatieve inhoudsanalyse voor de
kwalitatieve data (via softwareprogramma MAXQDA versie 2018) en statistische
beschrijvende analyse voor de kwantitatieve data (via softwareprogramma IBM SPSS versie
24).
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Klankbordgroep
Ter ondersteuning en inhoudelijke advisering fungeerde het bestuur van het NGN als
klankbordgroep voor het project. Zij zijn werkzaam in academische en perifere
ziekenhuizen verspreid in Nederland. Evelien Lemstra (neuroloog bij Amsterdam UMC)
nam tevens deel aan de klankbordgroep, dit in verband met haar betrokkenheid bij de
opzet van het project en de NVN. Het bestuur bestaat (dd. november 2018) uit
(alfabetische volgorde):
•
Femke Bouwman (neuroloog bij Alzheimercentrum, Amsterdam UMC)
•
Jan Driesen (neuroloog bij Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam)
•
Tanja-Anne Hoogendoorn (neuroloog bij ziekenhuis Rivierenland, Tiel)
•
Dineke Koek (Klinisch geriater bij UMCU, Utrecht)
•
Hester van der Kroon (klinisch geriater bij Spaarne Gasthuis, Hoofddorp/Haarlem)
•
Annemieke Schipper (verpleegkundig specialist bij Langeland Ziekenhuis, Zoetermeer)
•
Vera van Stek Smits (neuropsycholoog bij Alrijne Ziekenhuis, Alphen aan den
Rijn/Leiden)
•
Anje Sterrenburg (ouderenpsychiater bij GGZ Delfland, Delft)
•
Vincent Vanneste (specialist ouderengeneeskunde bij Stichting Groenhuysen,
Roosendaal)
•
Kerst de Vries (klinisch geriater bij OLVG, Amsterdam)
Voor meer informatie over de bestuursleden van het NGN zie:
www.geheugenpoliklinieken.nl
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3. Respons en beschrijving
steekproef
De dataverzameling bestond uit een (grotendeels kwantitatieve) vragenlijst die is uitgezet
onder professionals werkzaam op geheugenpoli’s in Nederland. Van iedere geheugenpoli
konden meerdere professionals de vragenlijst invullen. In totaal vulden 47 professionals
van 34 geheugenpoli’s de vragenlijst in. In 2016 bestonden er in totaal 91 geheugenpoli’s;
het responspercentage geheugenpoli’s is zodoende 37%.
Tabel 1 schetst een overzicht van de achtergrondkenmerken. De vragenlijst is vooral
ingevuld door professionals met de functie neuroloog (29,8%), gevolgd door professionals
met de functie klinisch geriater (17%). Ongeveer de helft van de respondenten werkt in
een perifeer ziekenhuis en twee vijfde in een topklinisch ziekenhuis. Bijna 80% van de
respondenten heeft meer dan vijf jaar werkervaring. Figuur 2 toont de landelijke
spreiding van de respondenten en de geheugenpoli’s waar zij werkzaam zijn. De meeste
respondenten zijn werkzaam op een geheugenpoli in Noord-Brabant, Zuid-Holland of
Noord-Holland. De vragenlijst is niet ingevuld door professionals werkzaam op een
geheugenpoli in Friesland, Groningen, Flevoland.
Tabel 1. Achtergrondkenmerken respondenten
Kenmerk

Aantal

Percentage

Perifeer

22

46,8

Topklinisch

19

40,4

GGZ

3

6,4

Anders

3

6,4

Neurologie

30

63,8

Klinische geriatrie

23

48,9

Ouderengeneeskunde

10

21,3

Psychiatrie

6

12,8

Anders

6

12,8

Neuroloog

14

29,8

Klinisch geriater

8

17

Specialist ouderengeneeskunde

4

8,5

Verpleegkundig specialist

4

8,5

Dementieverpleegkundige

4

8,5

Soort ziekenhuis waar respondent werkzaam is

Afdeling waar geheugenpoli onder valt waar respondent
werkzaam is (meerdere antwoorden mogelijk)

Functie
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GZ-psycholoog

3

6,4

Klinisch Neuropsycholoog

2

4,3

Internist

1

2,1

Basispsycholoog

1

2,1

Anders

6

12,8

Figuur 2. Aantal jaar werkervaring respondenten ronde 2

15%

6%

4%
11%

minder dan 1 jr
1 tot 2 jr
2 tot 5 jr
5 tot 10jr

41%

23%

10 tot 20 jr
meer dan 20 jr

Figuur 3. Landelijke spreiding respons ronde 2
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4. Disciplines werkzaam op
de geheugenpoli

Huidige situatie
We vroegen respondenten welke professionele disciplines werkzaam zijn op hun
geheugenpoli. De disciplines ‘neurologie’ (78,7%), ‘klinische geriatrie’ (63,8%), ‘gzpsychologie’ (55,3%), ‘psychiatrie’ (46,8%) en ‘dementieverpleegkunde’ (44,7%) waren het
meest betrokken op de geheugenpoli’s waar de respondenten werken. De disciplines
‘logopedist’ (4,3%), ‘maatschappelijk werker’ (4,3%) en ‘ergotherapeut’ (6,4%) worden
het minst genoemd. Figuur 4 geeft een overzicht.

Noodzakelijkheid
Tevens vroegen we welke disciplines zij beslist noodzakelijk achten op een geheugenpoli.
De disciplines ‘neuroloog’ (89,4%), ‘klinisch geriater’ (68,1%), ‘psychiater’ (61,7%),
‘neuropsycholoog’ (51,1%) en ‘dementieverpleegkundige’ (48,9%) worden het meest
genoemd als het gaat om noodzakelijkheid. In figuur 4 worden deze percentages afgezet
t.o.v. het percentage geheugenpoli’s waar de disciplines daadwerkelijk werkzaam zijn.
Van de respondenten gaf de helft of meer dan de helft aan de vijf hiervoor genoemde
disciplines noodzakelijk te vinden op de geheugenpoli. Tabel 2 toont een overzicht van de
toelichtingen die respondenten gaven over de specifieke meerwaarde van deze
disciplines.

Ervaringen
We vroegen respondenten naar hun ervaringen met de totale samenstelling van de
disciplines vertegenwoordigd op hun geheugenpoli. Zij noemden enkele voor- en nadelen
en overwegingen in de samenstelling van het team op hun geheugenpoli.
Multidisciplinair team is van meerwaarde
Overall beamen de respondenten dat een multidisciplinair team van meerwaarde is op een
geheugenpoli. Een breed samengesteld team met verschillende disciplines komt ten goede
aan de diagnostiek en behandeling. Tevens zorgt het voor korte lijnen, wat de
samenwerking ten goede komt op de geheugenpoli en de zorg voor de cliënt.
•

•
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“Het team is breed samengesteld qua verscheidenheid aan disciplines wat betekent
dat er ook een brede expertise aanwezig is. Wat een grote meerwaarde heeft voor
het diagnostisch proces en de besluitvorming.” (Klinisch neuropsycholoog)
“Van verschillende kanten wordt er gekeken naar de patiënt, waardoor je een
volledig beeld hebt van hoe het met de patiënt gaat en wat de uitdagingen en
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•
•

problemen zijn. Goed om met elkaar te kijken en te overleggen tijdens het MDO.”
(Neuroloog)
“Het koppelen van onderzoeken van diverse disciplines op één dag.”
(Geriatrieverpleegkundige)
“Door de korte lijnen kunnen we snel overleggen over de patiënt.” (Neuroloog)

Figuur 4. Percentage betrokken disciplines versus noodzakelijk geachte disciplines
Neuroloog

78,7
68,1
63,8

Klinisch geriater
42,6

GZ-psycholoog
Psychiater

55,3
61,7

46,8
51,1
44,7

Neuropsycholoog

48,9
44,7

Dementieverpleegkundige
25,5

Specialist ouderengeneeskunde

38,3

36,2
31,9

Verpleegkundig specialist

34,0
27,7

Klinisch Neuropsycholoog (KNP)

19,1
21,3

Klinisch Psycholoog (KP)

23,4
19,1

Sociaal psychiatrisch vpk (SPV)
8,5

Basispsycholoog

19,1
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14,9
12,8

Internist
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10,6
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8,5
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8,5
6,4
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14,9

21,3

6,4
8,5
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Logopedist

4,3

12,8
23,4
23,4
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Tabel 2. Toelichting specifieke meerwaarde disciplines top 5 ‘meest noodzakelijk’
Discipline

Beslist

Toelichting

noodzakelijk % ‘ja’
Neuroloog

(89,4%)

Geheugenziekten zijn hersenziekten; inbreng
specifieke kennis brein; complexe ziektebeelden.

Klinisch geriater

(68,1%)

Brede blik; voor de andere kijk op ziekten;
holistische benadering; multimorbiditeit en
kwetsbare groepen.

Psychiater

(61,7%)

Expertise psychiatrische ziektebeelden en
persoonlijkheid; differentiaaldiagnostiek; vult de
kennis-‘gap’ tussen kg en neuroloog.

Neuropsycholoog

(51,1%)

Dementie-

(48,9%)

Expertise en uitvoering van NPO; vooral bij jongere
patiënten van belang.

verpleegkundige

Spin in het web; continuïteit (voorbereiding en
nazorg); casemanagement; ‘een verpleegkundige is
essentieel’

Missen van bepaalde disciplines
Een multidisciplinair team wordt gewaardeerd en belangrijk gevonden. Sommige
respondenten geven dan ook aan de inbreng/expertise van bepaalde disciplines te missen.
Het risico daarvan is dat sommige onderdelen onderbelicht blijven. Het ontbreken van een
bepaalde discipline wordt overkomen door de samenwerking op te zoeken met andere
afdelingen, ziekenhuizen.
•
•
•
•

“We zouden graag een eigen psychiater toe willen voegen maar deze is helaas
alleen op consultbasis beschikbaar.” (Regiomanager en casemanager dementie)
“We ‘missen’ een neuroloog. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met de
neurologie van het aanpalende A-ziekenhuis.” (Specialist ouderengeneeskunde)
“Incidenteel zou betrokkenheid van psychiater of logopedist ook welkom zijn.”
(Neuroloog)
“Doordat sommige disciplines ontbreken zullen sommige facetten onderbelicht
blijven”. (Neuroloog)

Keerzijde van multidisciplinair team: veel professionals is soms uitdaging
Respondenten uitten echter ook een keerzijde aan het hebben van een breed
multidisciplinair team op hun geheugenpoli. Zo zorgt een brede samenstelling voor meer
overleg en maakt het de overleggen ook complex. Een groot team kan de besluitvorming
omtrent de behandeling van een patiënt lastiger maken. Om die reden kiezen sommige
geheugenpoli’s ervoor om het MDO in kleiner gezelschap te houden, om de besluitvorming
te versoepelen en slagvaardiger te werk te kunnen gaan. Andere respondenten
benadrukken juist het belang van dat iedereen aanwezig is bij het MDO. Maar dat is
agenda-technisch soms best lastig.
•
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“We hebben een vrij grote groep op het MDO, wat het vaak stroperig maakt.”
(Neuroloog)
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•

•
•

“We hebben een vast en hecht team. Voorheen waren ook de ouderenpsychiater en
specialist ouderengeneeskunde aanwezig bij het MDO. Nu niet meer. Het voordeel:
we zijn iets slagvaardig door minder disciplines bij het MDO.” (Neuroloog)
“Organiseren van een goed lopend MDO en onderzoeken /gesprekken met elkaar
afstemmen. Veel werken parttime.” (Specialist ouderengeneeskunde)
“Bij het MDO moet iedereen wel aanwezig zijn om goed te kunnen bespreken soms volle agenda waardoor dit knel komt te zitten.” (Dementieverpleegkundige)

Dagelijkse praktijk: basisteam, consultatie op afroep
Bij het samenstellen van een goed multidisciplinair team werkzaam op de geheugenpoli
spelen zodoende meerdere overwegingen mee. Een groot deel van de respondenten
benadrukt dat er op hun geheugenpoli een middenweg is gevonden tussen een breed
multidisciplinair team en organisatorische slagvaardigheid. Deze middenweg bestaat uit
een samenstelling van het team (en MDO) met professionele disciplines die voldoende
functioneert met de meeste casuïstiek en waarbij voor complexere vraagstukken extra
mankracht wordt ingevlogen. Hoe dat basisteam eruit ziet verschilt; en lijkt vooral
afhankelijk te zijn van de patiëntenpopulatie van de betreffende poli’s.
•

•
•
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“Met huidige samenstelling kunnen we er altijd wel uitkomen. Bij complexe
casuïstiek kunnen we andere disciplines consulteren. Hier zijn wel werkafspraken
over.” (Dementieverpleegkundige)
“We hebben een goed functionerend kernteam en kunnen op afroep paramedische
disciplines inschakelen.” (Neuroloog)
“In huidige samenstelling kunnen we goed beeld krijgen van het functioneren van
patiënt. Bio-psycho-sociaal model. Op indicatie maken we aanvullend gebruik van
expertise van neuroloog of klinisch geriater.” (GZ-psycholoog)
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5. Triage op de
geheugenpoli
Huidige situatie
Alle respondenten geven aan dat er (een vorm van) triage plaatsvindt op de geheugenpoli
waar zij werkzaam zijn. Bij het merendeel van de geheugenpoli’s waar de respondenten
werkzaam zijn is de neuroloog (53,2%) en/of de klinisch geriater (51,1%) primair
verantwoordelijk voor de triage van patiënten. Belangrijke criteria die volgens de
respondenten bij de triage op hun geheugenpoli een rol spelen zijn leeftijd (87,2%),
medische voorgeschiedenis van de patiënt (85,1%) en het advies van de verwijzer (57,4%).
De voorkeur van de patiënt speelt volgens ruim een vijfde van de respondenten ook een
rol in de triage op de poli (23,4%).
De werkwijzen van triage die genoemd worden zijn zeer divers, zo blijkt uit de
toelichtingen die respondenten gaven. Grofweg lijken er drie (elkaar niet uitsluitende)
‘manieren’ naar voren te komen: triage op basis van verwijzer, triage door één
professional, triage als groepsproces. Binnen deze werkwijzen zijn weer allerlei
verschillende aanpakken. Het gaat dan ook om nuanceverschillen. Enkele geheugenpoli’s
lijken bovendien te werken met zorgpaden. In het beoordelen van nieuwe aanmeldingen
wordt daarbij nagedacht over welk ‘zorgpad’ het meest geschikt zou zijn voor de patiënt.
Triage op basis van verwijzer
Enkele respondenten geven aan dat de triage op hun geheugenpoli voornamelijk rust op
basis van de informatie die binnenkomt van de verwijzende partij, veelal de huisarts. In
sommige gevallen wordt de huisarts al gevraagd een schifting te maken. Bij
onduidelijkheid wordt de verwijzer benaderd voor aanvullende vragen.
•
•

•
•
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“Op basis van verwijsbrief. Aan de hand hiervan en op basis van de leeftijd wordt
diagnostiek gepland.” (Klinisch geriater)
“De huisarts stuurt de patiënt in, daarbij moet hij al invullen of het om cognitieve
problematiek gaat, om somatische klachten of een combinatie van beide. Als het
om cognitie gaat dan komt de patiënt op de geheugenpoli.”
(Geriatrieverpleegkundige)
“Op basis van de verwijzing. Daarnaast frequent nabellen huisarts ter
verduidelijking.” (Klinisch geriater)
“Zorgdomein verwijzingen van huisartsen worden beoordeeld door de geriater.
Indien er vragen zijn, wordt de huisarts gebeld (vaak bij patiënten jonger dan 65
jaar met ook psychiatrische comorbiditeit.” (Klinisch geriater)
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Triage door primair één of twee professionals van de geheugenpoli
Andere respondenten vertellen dat de triage op hun geheugenpoli primair wordt
uitgevoerd door één of twee professionals. Deze zijn verantwoordelijk voor het lezen van
de verwijsbrieven en de schifting van de aanmeldingen. Zij verzamelen ook extra
informatie om een juiste triage te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een
telefonische anamnese met mantelzorgers of het uitvoeren van huisbezoeken.
•

•

“De huisarts meldt aan. De dementieverpleegkundige doet een telefonische
anamnese met een vragenlijst. Op basis van dit gesprek wordt de patiënt ingedeeld
bij de neuroloog of geriater aan de hand van enkele criteria.” (Neuroloog)
“Allereerst bij aanmelding door arts of psycholoog (gz of klinisch). Daarna volgt
een intake huisbezoek door een sociaal-psychiatrische verpleegkundige die
informatie verzamelt waarna besloten wordt welke vervolgdiagnostiek plaats vindt.
Na aanmelding ingebracht in MDO, van daaruit wordt besloten welke specialisten
de patiënt gaan zien.” (GZ-psycholoog)

Triage als groepsproces op de geheugenpoli
Een andere groep respondenten geeft aan dat de triage plaatsvindt op basis van een
gezamenlijke besluitvorming, al dan niet tijdens of na het MDO. Welke disciplines daar
onderdeel van uitmaken, verschilt.
•

•
•
•

“In aansluiting op het MDO wordt dit gedaan met een vertegenwoordiging van de
disciplines. De knoop, over onderzoekstraject, wordt veelal door artsen
doorgehakt.” (Dementieverpleegkundige)
“Na aanmelding ingebracht in MDO, van daaruit wordt besloten welke specialisten
de patiënt gaan zien.” (GZ-psycholoog)
“Neuroloog, internist ouderengeneeskunde, psycholoog en SO beoordelen samen in
het MDO de nieuwe aanvragen.” (Specialist ouderengeneeskunde)
“In het MDO met klinisch geriater, verpleegkundig-specialist, neuroloog,
psychologen.” (Basispsycholoog)

Zorgpaden
Sommige respondenten spreken over specifieke zorgpaden die ontwikkeld zijn voor
patiënten die voldoen aan bepaalde criteria. Leeftijd, complexe neurologische problemen,
comorbiditeit en migratieachtergrond spelen daarbij doorgaans een rol. Een afweging die
ook veel genoemd wordt bij het triëren is ‘neurologie vs. geriatrie’.
•

•

•
•
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“Er zijn drie verschillende zorgpaden: jonge patiënten <65 jaar, patiënten waarbij
de verwachting is dat een uitgebreid NPO nodig is, en patiënten waarbij gedacht
wordt dat een kort neuropsychologisch onderzoek volstaat.” (Klinisch geriater)
“We lezen de verwijsbrief, mensen boven de 70 gaan naar de geriatrie, onder de 70
jaar naar neurologie. Mensen met een migratieachtergrond komen altijd op de
migratiepoli van de neurologie.” (Verpleegkundig specialist)
“Alle aanvragen worden gescreend op meest geschikt bij neuro of geriatrie.”
(Neuroloog)
“Aanvragen komen binnen bij de geriatrie. Patiënten onder de 60 jaar worden
meestal door de neuroloog gezien. Patiënten van 75 jaar en ouder kunnen in eerste
instantie terecht bij de geriater. Patiënten tussen 60 en 75 jaar worden ingepland
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bij een van de twee specialisten afhankelijk van onder andere de voorgeschiedenis,
persoonlijke voorkeur of wachtlijst. De secretaresse overlegt dit laatste met de
geriater.” (Klinisch geriater)

Beoordeling
Over het algemeen zijn respondenten tevreden over de werkwijze voor triage die de
geheugenpoli waar ze werken hanteert. Bijna 80% van de respondenten beoordeelt de
werkwijze voor triage op hun geheugenpoli als ‘goed’, ongeveer een kwart beoordeelt de
triage zelfs ‘zeer goed’. Tabel 3 toont een overzicht van de gemiddelde beoordeling van
de triage door respondenten uitgesplitst naar de belangrijkste criteria die worden
gehanteerd. Daarbij zijn de beoordelingen zeer goed, goed, matig, slecht en zeer slecht
vervorm naar respectievelijk cijfer 5,4,3,2,1.
Tabel 3. Beoordeling triage uitgesplitst naar belangrijkste criteria gehanteerd op de
geheugenpoli’s
Criteria op basis waarvan triage wordt uitgevoerd op de

N

Gemiddelde

geheugenpoli

beoordeling
triage (sd) *

Leeftijd

41

4,1 (0,64)

Voorgeschiedenis

40

4,1 (0,63)

Advies verwijzer

27

4,2 (0,60)

Voorkeur patiënt

11

4,4 (0,67)

* Gemiddelde beoordeling triage van respondenten bij werkwijze waar bepaalde criteria wordt
gehanteerd om triage te voeren. Schaal van 5 ‘zeer goed’ tot 1 ‘zeer slecht’.

Ervaringen
We vroegen respondenten naar hun ervaringen met de triage op hun geheugenpoli. Zij
noemden enkele voor- en nadelen aan de manier waarop de triage op hun geheugenpoli
georganiseerd is, zie respectievelijk tabel 4 en 5. Ruim driekwart van de respondenten
(76,6%) noemt op maat aanvullend onderzoek als een voordeel van de manier waarop de
triage op hun geheugenpoli is ingericht. Het tegengaan van overdiagnostiek (66%) en het
reguleren van de patiëntenstroom (59,6%) worden ook veelgenoemd als voordelen.
Tabel 4. Ervaren voordelen aan werkwijze triage
Voordelen

N

%

Op maat aanvullend onderzoek

36

76,6

Het tegengaan van overdiagnostiek

31

66,0

Regulering van de patiëntenstroom (vraag en aanbod in balans)

28

59,6

Duidelijke afspraken tussen disciplines op de geheugenpoli

26

55,3

Tijdwinst voor de patiënt

23

48,9

Het tegengaan van onderdiagnostiek

18

38,3

Tijdwinst voor betrokken zorgverleners op de geheugenpoli

17

36,2

Duidelijke afspraken met regionale verwijzers

15

31,9

Tijdwinst voor verwijzers

10

21,3
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Ander voordeel, namelijk: “De triage bevordert ook het elkaar leren

1

2,1

Geen voordelen

1

2,1

Weet niet

1

2,1

kennen, het leren kennen van elkaars werkwijze. Het komt de
samenwerking ten goede.”

Bijna de helft van de respondenten ervaart geen nadelen van de manier waarop de triage
op hun geheugenpoli is ingericht. Dit lijkt in overeenstemming met de positieve
beoordeling die veel respondenten gaven over de werkwijze triage op hun geheugenpoli.
Een vijfde van de respondenten ervaart overdiagnostiek als nadeel van de werkwijze die
hun geheugenpoli hanteert. Een respondent zegt daarover: “Af en toe overdiagnostiek,
voornamelijk bij jonge patiënten die toch een burn-out of andere psychosociale
problemen blijken te hebben.” (Basispsycholoog) Een andere respondent zegt:
“Overdiagnostiek vindt soms toch plaats, dit door onjuiste info van de huisarts.” (Klinisch
geriater) Net als bij de samenstelling van de disciplines op een geheugenpoli is de keuze
voor een werkwijze triage een proces waarbij meerdere overwegingen meespelen. Zo
benadrukt één respondent dat de manier van triage op zijn/haar geheugenpoli (getrapte
diagnostiek) soms resulteert in tijdverlies van de patiënt, maar anderzijds zorgt voor
kostenbesparing en soms juist ook in een sneller traject. “Doordat we nu getrapt de
diagnostiek doen duurt het traject voor patiënten soms langer. Daarentegen waar dit niet
nodig is besparen we kosten en gaat het wel snel.” (Specialist ouderengeneeskunde)
Tabel 5. Ervaren nadelen aan werkwijze triage
Nadelen

N

%

Geen nadelen

23

48,9

Overdiagnostiek

8

17,0

Onduidelijke afspraken tussen disciplines op de geheugenpoli

6

12,8

Tijdverlies voor de patiënt

6

12,8

Onderdiagnostiek

4

8,5

Onduidelijke afspraken met verwijzers

3

6,4

Tijdverlies voor de betrokken zorgverleners op de geheugenpoli

2

4,3

Inadequate regulering van de patiëntenstroom (vraag en aanbod uit

2

4,3

Tijdverlies voor verwijzers

1

2,1

Ander nadeel, namelijk: "Patiënten met migratieachtergrond gaan naar

1

2,1

4

8,5

balans)

neurologie. Migranten boven de 70 jaar worden zodoende niet door
internist ouderengeneeskunde gezien."
Weet niet
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6. Nazorg op de
geheugenpoli
Huidige situatie
We vroegen respondenten of hun geheugenpoli een vorm van nazorg biedt aan patiënten
(figuur 5). Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan dat dit vrijwel altijd het
geval is (72,3%), ruim een kwart (27,7%) geeft aan dat dit bij een deel van de patiënten op
hun geheugenpoli gebeurt. Vormen van nazorg die geboden worden zijn divers. Ruim 60%
geeft aan dat er één of meerdere follow-upgesprekken plaatsvinden op de geheugenpoli
waar zij werkzaam zijn. Bij vrijwel alle geheugenpoli’s wordt doorverwezen naar
regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod als onderdeel van de nazorgwerkwijze (97,9%).
Andere veelvoorkomende vormen van nazorg die respondenten noemen zijn
medicamenteuze behandeling (85,1%) en herhalingsonderzoek (80,9%). Ruim de helft van
de respondenten geeft aan dat er op hun geheugenpoli ook psychosociale interventies
worden aangeboden aan patiënten (57,4%) en/of mantelzorgers (53,2%) als vorm van
nazorg.
Figuur 5. Aanbod nazorg op geheugenpoli’s waar respondenten werkzaam zijn
Doorverwijzing naar zorg en
ondersteuningsaanbod in de regio
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De werkwijzen en specifieke afspraken rond nazorg zijn divers. Uit de toelichtingen van
respondenten valt af te leiden dat de vorm van nazorg die geboden wordt onder andere te
maken heeft met de diagnosestelling (wel/geen dementie, MCI, onduidelijkheid over
diagnose), de situatie/voorkeur van de patiënt, in hoeverre er medicatie is
voorgeschreven, de samenwerking met regionale zorgaanbieders, het regionale
zorgaanbod, maar ook met de visie van geheugenpoliklinieken zelf, over welke zorg en
ondersteuningen wel/niet op een geheugenpoli thuishoort.
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•

•

•

•

•

“Bij twijfel over de vraag of zich een dementie aan het ontwikkelen is (sommige
MCI's) is er een follow-up. Ook als patiënten medicamenteus behandeld worden is
er een follow-up en dat geldt ook voor patiënten waarbij medicatie wordt
gesaneerd of vervangen (meestal bij geriater). Ook patiënten die met dementie
gediagnosticeerd worden en geen casemanager willen, zien we meestal terug. Soms
is er een vervolgbehandeling bij de neuropsycholoog.” (Klinisch neuropsycholoog)
“De controles zijn afhankelijk van de wens van de patiënt en de diagnose.
Bijvoorbeeld bij MCI dan zeker controles, bij FTD idem gezien de impact van de
diagnose en onbekendheid in eerstelijn, bij AD in onderlinge afstemming en mede
afhankelijk van gebruik rivastigmine.” (Neuroloog)
“In principe na diagnose terugverwijzing naar eerste lijn (POH ouderenzorg indien
niet complex, casemanager (al dan niet via GGZ) indien complex). Dit wordt
besproken bij MDO. Casemanagers kunnen vervolgens altijd met ons contact
hebben, net als huisarts en POH. Afhankelijk van problematiek (bijvoorbeeld
probleemgedrag) vinden vervolgcontacten plaats. Indien zeer veel emoties na
diagnose, bied ik een tweede contact aan. Bij probleemgedrag indien instellen op
medicatie en bij choline-esteraseremminggebruik. En indien sprake van MCI en de
follow-up hiervoor.” (Klinisch geriater)
“Nazorg bestaat vooral in het inschakelen van een casemanager dementie. Iedere
patiënt krijgt een casemanager toegewezen. Casemanagers in deze regio zijn
gebonden aan (een aantal) huisartsen. Specialisten ouderengeneeskunde in de
eerstelijn nemen de behandeling over. Na de diagnostiek en één vervolgconsult
dragen wij in principe de patiënten over naar de eerstelijn. Dat is in deze regio
zeer goed geregeld. Wij scholen huisartsen één maal per jaar op een thema rond
dementie zodat huisartsen toegerust zijn op de behandeling van dementie. Onze
visie als geheugenpolikliniek is dat deze hoort niet thuis in het ziekenhuis, wel de
diagnostiek.” (Specialist ouderengeneeskunde)
“Standaard controles in het algemeen per 3 maanden, afwisselend bij
geheugenverpleegkundige en neuroloog. Bij dementie diagnostiek hoort mijns
inziens ook patiëntmanagement bij bijvoorbeeld probleemgedrag en vragen
mantelzorgers.” (Neuroloog).

Redenen voor het bieden van nazorg
Figuur 6 toont de redenen van geheugenpoli’s waar de respondenten werkzaam zijn voor
het bieden van nazorg. Zo’n 85% van de respondenten geeft aan dat hun geheugenpoli
nazorg biedt aan cliënten vanuit de visie dat ‘nazorg onderdeel uitmaakt van de reguliere
zorgverlening op een geheugenpoli’. Elf procent van de respondenten benadrukt dat
nazorg op de geheugenpoli soms ook wordt geboden omdat regionale zorgaanbieders te
laat starten met zorg en ondersteuning aan de cliënt of omdat er wachtlijsten heersen
voor dergelijk aanbod. Een enkeling laat weten dat cliënten in zorg bij hun geheugenpoli
worden gehouden na de diagnosestelling omdat het regionale zorgaanbod ontbreekt (2%)
of van onvoldoende kwaliteit is (2%). Gezamenlijke organisatievormen, waarbij
casemanagement bijvoorbeeld georganiseerd wordt vanuit de geheugenpoli, vormen tot
slot ook een reden dat nazorg onderdeel uitmaakt van de zorg die geheugenpoli’s bieden
(6%).
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Figuur 6. Redenen bieden van nazorg op geheugenpoli.
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Ervaringen
We vroegen respondenten naar hun ervaringen met de nazorg op hun geheugenpoli. Zij
noemden enkele voor- en nadelen van de manier waarop de nazorg op hun geheugenpoli is
georganiseerd, zie tabel 6 en 7. Veelgenoemde voordelen zijn continuïteit in de zorg voor
de patiënt (83%) en kwalitatief betere zorg voor de patiënt (74,5%). Eén respondent zegt
daarover: “Het bieden van nazorg zorgt voor een groeiend inzicht in complexe
problematiek bij cognitieve stoornissen. Nieuwe patiënten hebben daar voordeel van.”
(Neuroloog).
Tabel 6. Ervaren voordelen aan werkwijze nazorg
Voordelen

N

%

Continuïteit in zorg voor de patiënt

39

83,0

Kwalitatief betere zorg voor patiënt

35

74,5

Tijdbesparing professionals geheugenpoli

8

17,0

Kostenbesparing geheugenpoli

5

10,6

Lagere werkdruk op de geheugenpoli

3

6,4

Anders namelijk: “Er vindt bijna altijd telefonisch overdracht plaats bij retour

1

2,1

Anders namelijk: “Het hoort erbij en geeft de hulpverleners voldoening”

1

2,1

Geen voordelen

1

2,1

naar eerstelijns. Hierin kan ook een stuk educatie gegeven worden.”

Ongeveer de helft van de respondenten ervaart geen nadelen in de manier waarop nazorg
wordt geboden op hun geheugenpoli. Een kwart ervaart dat de nazorg leidt tot een
kostenvermeerdering op de geheugenpoli, nog een kwart ervaart een hoge werkdruk door
het aanbod van nazorg op hun geheugenpoli. Andere ervaringen die gedeeld worden zijn
de samenwerking met huisartsen – twee respondenten geven aan dat die niet genoeg in
beeld zijn (4,1%). Ook noemen enkele respondenten discontinuïteit in de nazorg (10,6%).
Zo ervaren respondenten wachttijden voor cliënten (“de overbrugging tot de casemanager
is geweest”; Dementieverpleegkundige) of problemen in het continueren van de zorg door
eenzelfde professional na diagnosestelling.
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Tabel 7. Ervaren nadelen aan werkwijze nazorg
Nadelen

N

%

Geen nadelen

23

48,9

Kostenvermeerdering geheugenpoli

12

25,5

Hogere werkdruk op de geheugenpoli

11

23,4

Tijdverlies professionals geheugenpoli

7

14,9

Discontinuïteit in zorg voor de patiënt

5

10,6

Kwalitatief mindere zorg voor patiënt

1

2,1

Anders namelijk: Betrokkenheid huisarts

2

4,2
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7. De geheugenpoli en
regionale samenwerking

Huidige situatie
We vroegen respondenten in hoeverre hun geheugenpoli een structurele samenwerking
onderhoudt met diverse regionale zorgaanbieders. Tabel 8 geeft een overzicht van de
antwoorden op deze vraag. Ruim twee derde van de respondenten (68,1%) geeft aan dat
hun geheugenpoli een structurele samenwerking aangaat met de eerstelijnszorg. Een even
groot aantal respondenten rapporteert dat hun geheugenpoli structureel samenwerkt met
één of meerdere regionale zorgorganisaties. Een ruime meerderheid van de
geheugenpoli’s waar de respondenten werkzaam zijn onderhoudt ook een samenwerking
met één of meerdere GGZ-instellingen. Enkele respondenten geven daarnaast aan dat de
vraag over een samenwerking met de GGZ niet van toepassing is, gezien het feit dat GGZ
en geheugenpoli samen georganiseerd zijn: “Dat zijn we zelf”. Een respondent geeft aan
dat er op de geheugenpoli waar hij/zij werkzaam is geen structurele
samenwerkingsverbanden zijn, maar wel ‘laagdrempelig contact’.
•

“Er is geen structurele samenwerking, maar wel laagdrempelig contact. Daarmee is de
zorg structuur niet "protocollair" maar beter afgestemd op individuele patiënten en
context.” (Neuroloog).

Tabel 8. Structurele samenwerking geheugenpoli
Structurele samenwerking

N

% 'ja'

Eerstelijnszorg

32

68,1

Regionale zorgorganisaties

32

68,1

GGZ-instellingen

27

57,4

Redenen voor structurele samenwerking
Veelgenoemde redenen voor het onderhouden van een structurele samenwerking met
eerder genoemde zorgaanbieders zijn een efficiënte nazorg, een efficiënte verwijzing en
kennisuitwisseling. Figuur 7 toont de genoemde redenen voor samenwerking uitgesplitst
naar soort zorgaanbieders. Wat betreft de samenwerking met de eerstelijnszorg en
regionale zorgorganisaties is de belangrijkste reden volgens respondenten het organiseren
van efficiënte nazorg. Wat betreft de samenwerking met regionale GGZ-instellingen is de
belangrijkste reden volgens respondenten het uitwisselen van kennis onderling. Eén
respondent geeft aan als toelichting dat samenwerking erg belangrijk is voor een
efficiënte werkwijze op de geheugenpoli:
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•

“Hoe beter de samenwerking is georganiseerd, des te efficiënter de geheugenpoli
kan werken”. (Specialist ouderengeneeskunde)

Figuur 7. Redenen voor samenwerking uitgesplitst naar soort zorgaanbieder
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Tot slot vroegen we respondenten welke rol zij de geheugenpoli toeschrijven binnen de
samenwerkingsverbanden met regionale zorgaanbieders. Figuur 8 toont de antwoorden op
deze vraag. Binnen de samenwerkingsverbanden van geheugenpoli’s van de respondenten
zijn de geheugenpoli’s veelal verbinder (51,5%) of expert (51,5%).
Figuur 8. Rol van geheugenpoli’s in samenwerkingsverbanden
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8. Beschouwing
Het doel van het huidige onderzoek was het inventariseren van werkwijzen van
geheugenpoli’s in Nederland, om ervaringen en overwegingen inzichtelijk te maken en
redenen van geheugenpoliklinieken om te kiezen voor bepaalde werkwijzen. We
inventariseerden werkwijzen, ervaringen en overwegingen van de professionele disciplines
op de geheugenpoli, triage op de geheugenpoli, nazorg op de geheugenpoli en
samenwerking van de geheugenpoli met regionale zorgaanbieders.

Variatie in werkwijzen; overwegingen en contextuele factoren
De resultaten tonen aan dat werkwijzen op geheugenpoli’s enorm divers zijn. Dit is in lijn
met voorgaand onderzoek, waaronder de resultaten uit de geheugenpoli monitor 2016 5.
Deze inventarisatie laat echter ook zien dat achter de variatie in werkwijzen een divers
aantal redenen, overwegingen en (contextuele) factoren schuil gaan die de verschillen in
werkwijzen duiden.
Disciplines werkzaam op de geheugenpoli
Uit de inventarisatie blijkt dat in het algemeen de neuroloog, klinisch geriater en
psycholoog het meest aanwezig zijn op de geheugenpoli’s die deelnamen aan deze
inventarisatie. Tevens zijn psychiaters en dementieverpleegkundigen relatief veel
vertegenwoordigd op deze geheugenpoli’s. Deze resultaten zijn in lijn met de bevindingen
uit de Geheugenpoli Monitor5. Uit de inventarisatie blijkt daarnaast dat er meerdere
overwegingen meespelen als het gaat om de professionele disciplines die werkzaam zijn
op de geheugenpoli’s, evenals de totale samenstelling van het team. Zo vindt men het
enerzijds belangrijk om casuïstiek van verschillende kanten te kunnen bekijken. Hiervoor
is het nodig om een breed samengesteld team aan professionals te hebben met diverse
expertises. Anderzijds maakt een brede aanwezigheid van disciplines op een geheugenpoli
het organisatorisch complex en zit het een slagvaardige besluitvorming soms in de weg.
Een groot deel van de respondenten benadrukt dat er op hun geheugenpoli dan ook een
middenweg is gevonden. Deze middenweg bestaat uit een samenstelling van het team (en
MDO) met professionele disciplines die voldoende functioneert met de meeste casuïstiek
en waarbij voor complexere vraagstukken extra mankracht wordt ingevlogen. Een goede
samenwerking met (of inbedding in) het regionale ziekenhuis kan hierbij helpend zijn. Hoe
het basisteam eruit ziet op geheugenpoli’s verschilt en lijkt vooral afhankelijk te zijn van
de patiëntenpopulatie van de betreffende geheugenpoli’s. De resultaten laten zien dat
een multidisciplinaire samenstelling van professionals werkzaam op geheugenpoli’s
inmiddels eerder regel dan uitzondering is.
Triage op de geheugenpoli
Uit de inventarisatie valt op dat ten aanzien van triage op de geheugenpoli’s wederom
veel variatie bestaat in werkwijze. Grofweg lijken er vier (elkaar niet uitsluitende)
‘manieren’ naar voren te komen: triage (1) op basis van verwijzer, (2) door één
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professional, (3) als groepsproces en (4) met gebruik van zorgpaden. Daarbij gebruiken de
geheugenpoli’s veelal inhoudelijke criteria als leeftijd, de medische voorgeschiedenis van
de patiënt en het advies van de verwijzer. De voorkeur van de patiënt speelt in enkele
gevallen ook een rol in de triage op de geheugenpoli. Het tegengaan van overdiagnostiek
en het aan de patiënt kunnen bieden van aanvullend onderzoek op maat (stepped care
principe) worden genoemd als belangrijke voordelen van een goed triagesysteem.
Daarvoor lijkt het vooral belangrijk dat geheugenpoli’s beschikken over voldoende en
volledige informatie over de patiënt (denk aan een goede verwijsbrief/ aanvullende
informatie). Een goede samenwerking met verwijzende instanties en afspraken over aan
te leveren informatie zou hierbij ten goede kunnen komen aan de kwaliteit en efficiëntie
van de triage.
Nazorg op de geheugenpoli en regionale samenwerking
Uit de inventarisatie blijkt dat op ongeveer driekwart van de geheugenpoli’s structureel
nazorg plaatsvindt. Een kwart van de geheugenpoli’s biedt nazorg aan een deel van hun
patiënten, bijvoorbeeld als het gaat om complexe casuïstiek of het uitblijven van een
duidelijke diagnose. De werkwijzen en specifieke afspraken voor nazorg zijn wederom
divers en hangen samen met factoren als: de diagnosestelling (wel/geen dementie, MCI,
onduidelijkheid over diagnose), de situatie/voorkeur van de patiënt, in hoeverre er
medicatie is voorgeschreven, de samenwerking met regionale zorgaanbieders, het
regionale zorgaanbod, maar ook met de visie van geheugenpoliklinieken zelf, over welke
zorg en ondersteuningen wel/niet op een geheugenpoli thuishoort. De resultaten uit deze
inventarisatie lijken te vooronderstellen dat een sterk regionaal zorgaanbod en goed
georganiseerde eerstelijns invloed hebben op het nazorgtraject op geheugenpoli’s,
evenals de duur van deze nazorg. Dit blijkt ook uit de samenwerkingsverbanden van de
geheugenpoli’s met diverse regionale zorgaanbieders. Een belangrijke reden voor het
aangaan van zo’n samenwerkingsverband is namelijk het kunnen organiseren van
efficiënte nazorg en een warme overdracht. Tevens worden een efficiënte verwijzing en
kennisuitwisseling genoemd als redenen voor het onderhouden van structurele
samenwerkingsverbanden met regionale zorgaanbieders.

Methodologische kanttekeningen en vervolgonderzoek
De resultaten van de inventarisatie zijn gebaseerd op een steekproef van professionals
werkzaam op geheugenpoli’s in Nederland. Ruim een derde van de geheugenpoli’s is
vertegenwoordigd in deze inventarisatie (37%). Dit betekent dat we van een deel van de
geheugenpoli’s geen gegevens beschikbaar hebben. De resultaten uit de inventarisatie
kunnen zodoende niet per definitie gegeneraliseerd worden naar landelijk niveau. Zo
missen we respons van geheugenpoli’s in Friesland, Groningen en Flevoland. Ook is het
belangrijk om te noemen dat met name neurologen en klinisch geriaters hebben
deelgenomen aan het onderzoek. We kunnen niet uitsluiten dat, bij een andere
samenstelling van professionals in de respondentengroep, er wellicht andere antwoorden
zouden zijn gegeven als het gaat om vragen over overwegingen of visie op bepaalde
werkwijzen. Desondanks geeft de inventarisatie wel een dwarsdoorsnede van de
werkwijzen en overwegingen van een selectie van de geheugenpoli’s in Nederland. Dit
sluit aan bij ons beoogd doel: het schetsen van een verdiepend beeld rondom de variatie
in werkwijzen op geheugenpoli’s met de achterliggende redenen voor bepaalde keuzes.
We benadrukken dan ook de resultaten op passende wijze te interpreteren. Als een
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beschouwing op de werkwijzen die er op geheugenpoli’s gehanteerd worden, vanuit het
perspectief van selectie aan professionals en geheugenpoli’s in Nederland.
De behoefte aan transparantie over werkwijzen op geheugenpoli’s wordt steeds vaker
uitgesproken. Via deze inventarisatie is geprobeerd in deze behoefte te voorzien. We
hebben getracht inzicht te geven in de manieren waarop geheugenpoli’s hun zorgverlening
organiseren. Desalniettemin blijven er vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld als het gaat om
hoe werkwijzen precies tot stand komen en welke factoren hierin in details een rol
spelen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat geheugenpoli’s veelal triëren op basis van het advies
van de verwijzer en dat zij in sommige gevallen nabellen als er gebrek aan informatie is.
Welke informatie echt noodzakelijk is en hoe deze het beste kan worden aangeleverd is
niet benoemd. Ook opvallend is de discrepantie die we zien als het gaat om professionals
die werkzaam zijn op de geheugenpoli’s versus professionals die beslist noodzakelijk
worden geacht. Noemenswaardige verschillen zien we bij de disciplines neurologie,
psychiatrie, psychologie. Waarbij neurologen en psychiaters relatief minder vaak
vertegenwoordigd zijn dan gewenst. Als we kijken naar de discipline psychologie valt op
dat met name de neuropsycholoog relatief minder vaak vertegenwoordigd is dan gewenst.
Mogelijk hebben deze verschillen te maken met de werkzaamheden van deze disciplines
op de poli’s. Zo blijkt uit het onderzoek van de geheugenpolimonitor5 dat 95% van de
geheugenpoli’s geregeld gebruik maakt van het NPO. En dat dit type onderzoek, veelal
uitgevoerd door een psycholoog-diagnosticus, in de afgelopen jaren een steeds
belangrijkere rol is gaan spelen. Meer inzicht in de noodzaak en oorzaak van de
vertegenwoordiging of afwezigheid van bepaalde disciplines, in combinatie met de taken
die zij uitvoeren, zou wenselijk zijn.

Praktische implicaties
Wat duidelijk is geworden uit dit onderzoek is dat er sprake is van veel variatie en dat het
lastig is om patronen te duiden in werkwijzen. Het blijkt dat geheugenpoli’s zeer divers
georganiseerd zijn en dat daar tot op zekere hoogte gegronde redenen voor zijn.
Transparantie is echter nog altijd wenselijk voor professionals op geheugenpoli’s om te
leren van elkaars werkwijzen. Maar vooral ook voor patiënten, die een geïnformeerde
keuze willen maken wanneer het gaat om hun behandeling en zorg. Om patiënten
daadwerkelijk een autonome positie te geven in hun zorg is het belangrijk dat we de
komende jaren toewerken naar meer zichtbaarheid in de manier waarop geheugenpoli’s
hun werkwijzen organiseren. Deze inventarisatie heeft daar een eerste begin in gemaakt,
maar er is nog veel werk te verzetten. Zo zijn er andere werkwijzen die nader bekeken
kunnen worden, zoals het gebruik van diagnostische instrumenten, het neuropsychologisch
onderzoek, de invloed van financieringsstromen en de inrichting van regionale ketenzorg.
Tevens is het belangrijk om de ervaringen van patiënten zelf te polsen. Hoe denken zijn
over de organisatie van werkwijzen op geheugenpoli’s? Op welke manier willen zij nazorg
ontvangen? Of door welke professionals zien zij zichzelf het best geholpen?

Conclusie
De inventarisatie geeft een inkijk in de organisatorische structuren van geheugenpoli’s om
kwalitatief goede en doelmatige zorg te kunnen bieden aan de patiënt. Er is sprake van
grote praktijkvariatie. De resultaten laten verder zien dat er vele overwegingen en
contextuele factoren meespelen als het gaat om de keuzes voor bepaalde werkwijzen.
Voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de zorgverlening en organisatie van zorg op
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een geheugenpoli in Nederland is transparantie essentieel. Door te ‘gluren bij de buren’
krijgen geheugenpoli’s inzicht in hoe andere geheugenpoli’s werken. Daarnaast hebben we
in deze inventarisatie een eerste aanzet gedaan om een laag dieper te komen. We hebben
getracht antwoord te geven op de vraag waarom geheugenpoli’s werken zoals ze werken
en wat zij nodig hebben (gehad) om op die manier te werken. Hebben zij hier bewust voor
gekozen, omdat het de kwaliteit van zorg en ondersteuning ten goede komt? Of is het op
een organische manier tot stand gekomen, vanwege de samenloop van omstandigheden?
Door deze inzichten te delen willen we geheugenpoli’s niet alleen een inkijkje geven hoe
het er op andere poli’s er aan toe gaat. We willen hen vooral ook inspireren en activeren
om bewust na te denken of hun werkwijze wel de juiste werkwijze is. Om zo in open
dialoog van elkaar te leren en met elkaar te streven naar de best mogelijke
organisatiestructuur en werkinrichting voor professional én zorgverlening voor de patiënt.

27

Praktijkvariatie in werkwijzen geheugenpoli’s: Samenloop van omstandigheden of bewuste keuze?
© Vilans www.vilans.nl

Referenties
1.

van der Flier, W. M., Kunneman, M., Bouwman, F. H., Petersen, R. C., & Smets, E. M.
(2017). Diagnostic dilemmas in Alzheimer's disease: Room for shared decision making.
Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 3(3), 301-304.

2.

Kunneman, M., Smets, E. M., Bouwman, F. H., Schoonenboom, N. S., Zwan, M. D., PelLittel, R., & van der Flier, W. M. (2017). Clinicians' views on conversations and shared
decision making in diagnostic testing for Alzheimer's disease: The ABIDE
project. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 3(3),
305-313.

3.

Hofman, C., & Pel-Littel, R. (2015). Enquête: Landelijk Netwerk Geheugenpoli’s.
Rapport. Vilans, Utrecht.

4.

CZ Zorgverzekeraar. (2019). Verkenning diagnostiek en verwijzing bij mensen met
geheugenproblemen in de 1e en 2e lijn. Bundeling van de uitkomsten van de
expertraad, interviews, data-analyse en literatuuronderzoek. Rapport.

5.

Gruters, AAA., Ramakers, IHGB., de Vugt, ME., Kessels, RPC., Blom, M., Bouwman, FH.,
Olde Rikkert, M., Verhey, FRJ. (2018). GeheugenpoliMonitor 2016. Alzheimer Centrum
Limburg, Maastricht.

28

Praktijkvariatie in werkwijzen geheugenpoli’s: Samenloop van omstandigheden of bewuste keuze?
© Vilans www.vilans.nl

Bijlage 1: vragenlijst

Vragenlijst
Inventarisatie werkwijzen geheugenpoli’s

(december 2018)
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<BLOK 1: INTRODUCTIE>
Deze vragenlijst is bestemd voor professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening op een
geheugenpoli. Het doel van de vragenlijst is het inventariseren van de ervaringen van
professionals met bepaalde werkwijzen op de geheugenpoli. Uw ervaringen zijn erg
waardevol.
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Invullen kan tot uiterlijk 13
januari.
Informatie over onderzoek ‘Inventarisatie werkwijzen geheugenpoli’s’
De vragenlijst is onderdeel van het onderzoek ‘Inventarisatie werkwijzen geheugenpoli’s. Het
doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de werkwijzen van de geheugenpoli’s en de
ervaringen van professionals met de werkwijzen. Met de resultaten willen we professionals
op geheugenpoli’s helpen reflecteren op hun eigen werkwijzen. Vilans (kenniscentrum voor
langdurende zorg) voert het onderzoek uit in samenwerking met het Nederlands
Geheugenpoli Netwerk (NGN).
Ontwikkeling vragenlijst
Deze vragenlijst is tot stand gekomen na het raadplegen van diverse databronnen,
waaronder de resultaten van de geheugenpoli monitor uitvraag 2016 van de Universiteit van
Maastricht. Daarnaast spraken we met meerdere zorgverleners werkzaam op geheugenpoli’s
om deze vragenlijst vorm te geven.
Toestemming deelname onderzoek
Met het invullen van deze vragenlijst geeft u toestemming dat uw ingevulde gegevens
gebruikt worden voor het onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en
gepseudonimiseerd in de rapportages die voortkomen uit het onderzoek. Dit betekent dat
op basis van deze rapportages niet te herleiden is welke antwoorden u persoonlijk heeft
gegeven.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Zuizewind van Vilans
via:
E-mail:
Telefoonnr.:

c.zuizewind@vilans.nl
06-27845635

<volgende pagina>
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<BLOK 3: ACHTERGRONDKENMERKEN RESPONDENT>

Deel 1: Algemene gegevens over uw geheugenpoli
Allereerst vragen we enkele algemene gegevens over de geheugenpoli waar u werkt.
Wij spreken in de rest van deze vragenlijst over ‘uw geheugenpoli’. Hiermee bedoelen we de
geheugenpoli waar u momenteel werkzaam bent, of op een andere manier op professioneel
vlak bij betrokken bent.

1. Van welke ziekenhuis maakt uw geheugenpoli deel uit?
2. Hoe omschrijft u het ziekenhuis waar de geheugenpoli onderdeel van is?





Perifeer ziekenhuis
Topklinisch ziekenhuis
Academisch ziekenhuis
Anders, namelijk:

3. Onder welke dementienetwerk valt uw geheugenpoli?
<drop down list>
Amersfoort Keten Dementie
Arnhem Keten Dementie
Dementie Keten Team De
Dementie netwerk Almere
Dementie Twente
Dementie Veenendaal
Dementieketen Lansingerland
Dementieketen Rivierenland
Dementienetwerk Breda en omstreken
Dementienetwerk Capelle en Krimpen
Dementienetwerk West-Brabant
Dementienetwerk Zuid Holland Noord
Geriatrienetwerk kwetsbare ouderen
Hulp bij Dementie Maastricht
Hulp bij dementie Midden-Limburg
Hulp bij Dementie Noord Limburg
Hulp bij Dementie Parkstad
Hulp bij Dementie West.Mijnstreek
Initiatiefgroep Platform Dementie
Initiatiefgroep Platform Dementie
Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen Dementie West Achterhoek
Keten Barendrecht, Ridderkerk
Keten Dementie De Liemers
Keten Dementie Midden-Brabant
Keten Dementie regio Oss Uden
Keten Dementie Zaanstreek Waterland
Keten Dementie Zoetermeer
Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden
Ketenzorg Dementie Baarn-Soest
Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei
Ketenzorg Dementie regio Helmond
Ketenzorg Dementie Waardenland
Ketenzorg Dementie Zuid Hollandse Eilanden
Ketenzorg Zeeland Totaal
Lekstroom Keten Dementie
Midden Kennemerland Keten Dementie
Netwerk Dementie Drenthe
Netwerk Dementie Eindhoven e.o.
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Netwerk Dementie Geriatrie
Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek
Netwerk Dementie Groningen
Netwerk Dementie Haaglanden
Netwerk Dementie IJssel-Vecht
Netwerk Dementie Midden-Holland
Netwerk Dementie N-O Overijssel
Netwerk Dementie Noord Holland
Netwerk Dementie Oost Achterhoek
Netwerk dementie Steenwijkerland
Netwerk Dementie Utrecht stad
Netwerk Dementie VVT instellingen
Netwerk Dementie Zeist
Netwerk Ketenzorg Dementie
Netwerken Dementie Salland
Stedelijke Keten Dementie Rotterdam
Tinz, netwerk Dementie Friesland
Westelijk Utrecht Keten Dementie
Zoetermeer Keten Dementie

ga naar vraag 5>
 Weet ik niet <ga naar vraag 4>
 De geheugenpoli valt niet onder een dementienetwerk <ga naar vraag 4>

4. In welke provincie levert uw geheugenpoli zorg?
<drop down list>
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

5. Onder welke afdeling(en) valt uw geheugenpoli?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Neurologie
 Klinische Geriatrie
 Ouderengeneeskunde
 Psychiatrie
 Anders, namelijk:

6. Wat is uw huidige functie op uw geheugenpoli?
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Neuroloog
Klinisch geriater
Psychiater
Specialist ouderengeneeskunde
Internist
Basispsycholoog
Neuropsycholoog
GZ-psycholoog
Klinisch Psycholoog (KP)
Klinisch Neuropsycholoog (KNP)
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Maatschappelijk werker
Verpleegkundig specialist
Dementieverpleegkundige
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
Physician Assistant (PA)
Psychodiagnostisch Medewerker (PDW)
Ergotherapeut
Logopedist
Fysiotherapeut
Andere discipline, namelijk:

7. Hoeveel jaar werkervaring heeft u als professional op een geheugenpoli?







Minder dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 20 jaar
Meer dan 20 jaar

8. Bij welke van onderstaande werkzaamheden bent u persoonlijk betrokken op uw
geheugenpoli op dit moment?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Triage
 Intake
 Cognitieve screening
 Neuropsychologisch onderzoek
 Electroencephalogram (EEG)
 Electrocardiogram (ECG)
 Laboratoriumonderzoek
 Beeldvormend onderzoek
 Liquordiagnostiek
 Multidisciplinair overleg
 Uitslaggesprek
 Medicamenteuze behandeling
 Psychosociale interventies
 Follow-up gesprek(ken)
 Herhalingsonderzoek
 Management & beleid
 Anders, namelijk:
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<BLOK 3: BETROKKEN DISCIPLINES>

Deel 2: Betrokken disciplines op de geheugenpoli
De volgende vragen gaan over de disciplines die betrokken zijn op uw geheugenpoli.

9. Welke disciplines zijn werkzaam op uw geheugenpoli?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Neuroloog
 Klinisch geriater
 Psychiater
 Specialist ouderengeneeskunde
 Internist
 Basispsycholoog
 Neuropsycholoog
 GZ-psycholoog
 Klinisch Psycholoog (KP)
 Klinisch Neuropsycholoog (KNP)
 Maatschappelijk werker
 Verpleegkundig specialist
 Dementieverpleegkundige
 Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
 Physician Assistant (PA)
 Psychodiagnostisch Medewerker (PDW)
 Ergotherapeut
 Logopedist
 Fysiotherapeut
 Overige discipline(s), namelijk:

10. Bepaalde disciplines zijn wel vertegenwoordigd op uw geheugenpoli en andere
niet. Welke voordelen ervaart u in de samenstelling van de disciplines?

11. Bepaalde disciplines zijn wel vertegenwoordigd op uw geheugenpoli en andere
niet. Welke nadelen ervaart u in de samenstelling van de disciplines?

12. Welke discipline(s) is/zijn volgens u beslist noodzakelijk op uw geheugenpoli?
Het gaat hierbij om uw persoonlijke mening. Deze kan verschillen van de daadwerkelijke
werkwijze op uw geheugenpoli.
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Neuroloog
 Klinisch geriater
 Psychiater
 Specialist ouderengeneeskunde
 Internist
 Basispsycholoog
 Neuropsycholoog
 GZ-psycholoog
 Klinisch Psycholoog (KP)
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Klinisch Neuropsycholoog (KNP)
Maatschappelijk werker
Verpleegkundig specialist
Dementieverpleegkundige
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
Physician Assistant (PA)
Psychodiagnostisch Medewerker (PDW)
Ergotherapeut
Logopedist
Fysiotherapeut
Overig discipline, namelijk

13. U geeft aan dat de betrokkenheid van een <antwoordcategorie 1/2/3/.. vraag 12>
beslist noodzakelijk is op uw geheugenpoli. Wat is de meerwaarde van deze
discipline volgens u?

14. Indien u uw antwoorden op de vragen over ‘betrokken disciplines op de
geheugenpoli’ nader wilt toelichten, kunt u dat hieronder doen.
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<BLOK 4: TRIAGE>

Deel 3: Triage op de geheugenpoli
De volgende vragen gaan over de triage op uw geheugenpoli.
Met triage bedoelen wij: het beoordelen van de patiënt op basis van bepaalde criteria om te
bepalen welke diagnostiek nodig is op de geheugenpoli.

15. Vindt er (een vorm van) triage plaats op uw geheugenpoli?




Ja, altijd <ga naar vraag 17>
Soms/regelmatig <ga naar vraag 17>
Nee, (vrijwel) nooit <ga naar vraag 16>

16. Wat is de reden dat er geen triage plaatsvindt op uw geheugenpoli? <skip naar
vraag 25>
 Alle patiënten ontvangen hetzelfde onderzoekstraject op de geheugenpoli
 Triage vindt plaats op een aparte triagepoli in het ziekenhuis
 Triage vindt plaats bij de huisarts
 Triage vindt elders plaats, namelijk bij/door:


Anders, namelijk:

17. Kunt u toelichten hoe de triage plaatsvindt op uw geheugenpoli?
18. Wie is/zijn verantwoordelijk voor triage op uw geheugenpoli?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Neuroloog
 Klinisch geriater
 Psychiater
 Specialist ouderengeneeskunde
 Internist
 Basispsycholoog
 Neuropsycholoog
 GZ-psycholoog
 Klinisch Psycholoog (KP)
 Klinisch Neuropsycholoog (KNP)
 Verpleegkundig specialist
 Dementieverpleegkundige
 Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
 Physician Assistant (PA)
 Psychodiagnostisch medewerker (PDW)
 Andere discipline(s), namelijk:


Weet ik niet

19. Welke criteria spelen doorgaans een belangrijke rol bij de triage op uw
geheugenpoli?
Meerdere antwoorden mogelijk.
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Leeftijd patiënt
Medische voorgeschiedenis patiënt
Advies van de verwijzer
Voorkeur patiënt
Anders namelijk:

20. Hoe is de werkwijze rondom de triage tot stand gekomen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Historie
 Mogelijkheden binnen het ziekenhuis
 Aandachtsgebieden van disciplines op de geheugenpoli
 Financiële redenen
 Goede ervaringen op andere geheugenpoli(’s)
 Onderzoek
 Anders namelijk,


Weet ik niet

21. Hoe beoordeelt u de effectiviteit van de triage op uw geheugenpoli?






Zeer goed
Goed
Matig
Slecht
Zeer slecht

22. Kunt u uw antwoord toelichten?
23. Welke voordelen ervaart uw aan de manier waarop de triage plaatsvindt op uw
geheugenpoli?
De manier van triage op mijn geheugenpoli zorgt voor ….
 Het tegengaan van overdiagnostiek
 Het tegengaan van onderdiagnostiek
 Op maat aanvullend onderzoek
 Duidelijke afspraken tussen disciplines op de geheugenpoli
 Duidelijke afspraken met regionale verwijzers
 Tijdwinst voor de patiënt
 Tijdwinst voor betrokken zorgverleners op de geheugenpoli
 Tijdwinst voor verwijzers
 Regulering van de patiëntenstroom (vraag en aanbod in balans)
 Ander voordeel, namelijk:



Geen voordelen

24. Welke knelpunten ervaart u aan de manier waarop de triage plaatsvindt op uw
geheugenpoli?
De manier van triage op mijn geheugenpoli zorgt voor…
 Overdiagnostiek
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Onderdiagnostiek
Onduidelijke afspraken tussen disciplines op de geheugenpoli
Onduidelijke afspraken met verwijzers
Tijdverlies voor de patiënt
Tijdverlies voor de betrokken zorgverleners op de geheugenpoli
Tijdverlies voor verwijzers
Inadequate regulering van de patiëntenstroom (vraag en aanbod uit balans)
Ander nadeel, namelijk:



Geen nadelen

25. Indien u uw antwoorden op de vragen over ‘triage op de geheugenpoli’ nader wilt
toelichten, kunt u dat hieronder doen.

38

Praktijkvariatie in werkwijzen geheugenpoli’s: Samenloop van omstandigheden of bewuste keuze?
© Vilans www.vilans.nl

<BLOK 5: NAZORG>

Deel 4: Nazorg op de geheugenpoli
De volgende vragen gaan over de zorg aan patiënten nadat hun diagnose is gesteld op uw
geheugenpoli.
In deze vragenlijst noemen we al deze vormen van zorg en ondersteuning ‘nazorg’. Omdat
het gaat om zorg en ondersteuning die een geheugenpoli kan bieden na de
diagnosestelling.

26. Biedt uw geheugenpoli een vorm van nazorg aan patiënten nadat hun diagnose is
gesteld?
Met nazorg bedoelen wij zorg en ondersteuning na de diagnosestelling die ook door een
regionale zorgpartij geboden kan worden. Bijvoorbeeld: informatievoorziening, advies,
medicamenteuze behandeling, psychosociale interventies, doorverwijzing naar zorg en
ondersteuningsaanbod.
 Nee<door naar vraag 27>
 Ja, aan een deel van de patiënten <door naar vraag 28>
 Ja <door naar vraag 28>

27. Om welke reden(en) biedt uw geheugenpoli geen nazorg aan patiënten? <door

naar vraag 33>
Meerdere antwoorden mogelijk
 Regionale zorgaanbieders bieden voldoende zorg en ondersteuning
 Interne visie dat dit geen onderdeel van de zorgverlening op een geheugenpoli is
 Visie van zorgverzekeraar dat dit geen onderdeel van de zorgverlening op een
geheugenpoli is

Onvoldoende tijd / personeel
 Financiële redenen
 Anders, namelijk:

28. Kunt u toelichten hoe de nazorg plaatsvindt op uw geheugenpoli?
29. Welke vormen van nazorg vinden plaats uw geheugenpoli?

Meerdere antwoorden mogelijk.
 Eenmalig follow-up gesprek
 Meerdere follow-up gesprekken
 Herhalingsonderzoek
 Medicamenteuze behandeling
 Psychosociale interventies gericht op cliënt
 Psychosociale interventies gericht op mantelzorger
 Doorverwijzing naar zorg en ondersteuningsaanbod in de regio
 Anders, namelijk:

30. Om welke reden(en) biedt uw geheugenpoli nazorg aan patiënten?
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Meerdere antwoorden mogelijk
 Vanuit de visie dat nazorg onderdeel is van de zorgverlening op een geheugenpoli
 Regionale zorgaanbieders bieden geen zorg en ondersteuning aan patiënten (het
aanbod ontbreekt)
 Regionale zorgaanbieders bieden kwalitatief onvoldoende zorg en ondersteuning
aan patiënten
 Regionale zorgaanbieders starten te laat met zorg en ondersteuning aan patiënten
 Anders, namelijk:

31. Welke voordelen ervaart uw aan de manier waarop de nazorg plaatsvindt op uw
geheugenpoli?
Het nazorgtraject op mijn geheugenpoli zorgt voor ….
 Continuïteit in zorg voor de patiënt
 Kwalitatief betere zorg voor patiënt
 Tijdbesparing professionals geheugenpoli
 Kostenbesparing geheugenpoli
 Lagere werkdruk op de geheugenpoli
 Ander voordeel, namelijk:



Geen voordelen

32. Welke knelpunten ervaart u aan de manier waarop de nazorg plaatsvindt op uw
geheugenpoli?
Het nazorgtraject op mijn geheugenpoli zorgt voor…
 Discontinuïteit in zorg voor de patiënt
 Kwalitatief mindere zorg voor patiënt
 Tijdverlies professionals geheugenpoli
 Kostenvermeerdering geheugenpoli
 Hogere werkdruk op de geheugenpoli
 Ander nadeel, namelijk:


Geen nadelen

33. Indien u uw antwoorden op de vragen over ‘nazorg op de geheugenpoli’ nader
wilt toelichten, kunt u dat hieronder doen.

40

Praktijkvariatie in werkwijzen geheugenpoli’s: Samenloop van omstandigheden of bewuste keuze?
© Vilans www.vilans.nl

<Blok 6: samenwerking zorgorganisaties>

Deel 5: Regionale samenwerkingsverbanden
De volgende vragen gaan over de samenwerkingsverbanden die uw geheugenpoli
onderhoudt binnen de regio.

34. Is er binnen uw geheugenpoli een structurele samenwerking met de
eerstelijnszorg?
 Nee <ga naar vraag 36>
 Ja

35. Met welk doel heeft uw geheugenpoli een structurele samenwerking met de
eerstelijnszorg?
Meerdere antwoorden mogelijk
 Efficiënte verwijzing
 Efficiënte triage
 Efficiënte nazorg
 Onderzoeksdoeleinden
 Deskundigheidsbevordering
 Kennisuitwisseling
 Anders, namelijk:

36. Is er binnen uw geheugenpoli een structurele samenwerking met één of meerdere
regionale zorgorganisaties?
 Nee <ga naar vraag 38>
 Ja

37. Met welk doel heeft uw geheugenpoli een structurele samenwerking met één of
meerdere regionale zorgorganisaties?
Meerdere antwoorden mogelijk
 Efficiënte verwijzing
 Efficiënte triage
 Efficiënte nazorg
 Onderzoeksdoeleinden
 Deskundigheidsbevordering
 Kennisuitwisseling
 Anders, namelijk:

38. Is er binnen uw geheugenpoli een structurele samenwerking met één of meerdere
regionale GGZ-instellingen?
 Nee <ga naar vraag 40>
 Ja

39. Met welk doel heeft uw geheugenpoli een structurele samenwerking met één of
meerdere regionale GGZ-instellingen?
Meerdere antwoorden mogelijk
 Efficiënte verwijzing
 Efficiënte triage
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Efficiënte nazorg
Onderzoeksdoeleinden
Deskundigheidsbevordering
Kennisuitwisseling
Anders, namelijk:

<Toon vraag 40 if: v34 of v36 of v38 = ja>

40. Vanuit welke rol handelt uw geheugenpoli doorgaans in samenwerkingsverbanden
met regionale zorgpartijen (eerstelijnszorg, zorgaanbieders, GGZ-instellingen)?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Eigenaar
 Opdrachtgever
 Opdrachtnemer
 Expert
 Kwaliteitsverbeteraar
 Opleider
 Verbinder
 Anders, namelijk:

41. Indien u uw antwoorden op de vragen over ‘regionale samenwerkingsverbanden’
nader wilt toelichten, kunt u dat hieronder doen.
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<BLOK 6: DEELNAME VOLGENDE VRAGENLIJST: EXPLICIETE TOESTEMMING>

Deel 6: Toestemming contact naar aanleiding van uw
antwoorden
Dit waren de vragen. Wij stellen het zeer op prijs dat u deze vragenlijst heeft ingevuld.
Met een aantal respondenten gaan we graag in gesprek om de ingevulde antwoorden nader
te bespreken.

42. Mogen wij u benaderen voor aanvullende vragen naar aanleiding van uw

antwoorden op de vragenlijst? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van
deze vragenlijst.
Let op: bij het invullen van uw e-mailadres gaat u akkoord met het gegeven dat de
onderzoeker die deze vragenlijst verwerkt uw antwoorden koppelt aan uw e-mailadres.
Ja, mijn e-mailadres is:



Nee, ik wil niet benaderd worden voor aanvullende vragen.

<volgende pagina>

Vergeet niet uw antwoorden te versturen via onderstaande knop “Antwoorden versturen”.
“Mijn antwoorden versturen”

<volgende pagina>

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!
U kunt het venster nu sluiten.
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