Afspraken inzet casemanagers dementie in Stad Utrecht

(27-02-2019)

De gecontracteerde Zorgaanbieders voor Zorg in de Wijk Stad Utrecht en het Zilveren
Kruis hebben onderling afspraken gemaakt t.a.v. de inzet van Casemanagement
Dementie.
Hoewel de wijken Vleuten en De Meern niet behoren tot de keten dementie Utrecht Stad,
zijn deze volledigheidshalve wel opgenomen in het overzicht.
De gecontracteerde aanbieders hebben al eerder afspraken gemaakt over de verdeling
van wijkgericht werken in de verschillende wijken. Hierbij is besloten om de verdeling
van wijken te continueren, zoals eerder afgesproken in de periode 2016-2018:
1. West, Careyn
2. Ondiep/Pijlsweerd, Careyn
3. Zuilen, Careyn
4. Overvecht Spoorzoom, Careyn
5. Overvecht Centrum, Careyn
6. Overvecht Vechtzoom, Buurtzorg
7. Overvecht De Gagel, Buurtzorg
8. Noordoost, Careyn
9. Oost, Buurtzorg
10. Binnenstad, Buurtzorg
11. Lunetten, AxionContinu
12. Hoograven/Tolsteeg, Careyn
13. Rivieren-/Dichterswijk, Buurtzorg
14. Kanaleneiland Noord, Buurtzorg
15. Kanaleneiland Zuid, Buurtzorg
16. Leidsche Rijn, AxionContinu
17. De Meern, De Rijnhoven
18. Vleuten, De Rijnhoven
De gecontracteerde aanbieders hebben de volgende afspraken gemaakt voor inzet
Casemanagement in de 18 Utrechtse wijken:
De zorgorganisatie met de opdracht voor wijkgericht werken is verantwoordelijk voor de
regiefunctie casemanagement dementie in de eigen wijken.
Er geldt een uitzondering voor de wijk Overvecht. Hier zal Careyn qua casemanagement
dementie in de volledige wijk de regie houdende organisatie zijn. Dit staat in bijgaand
overzicht beschikbaarheid casemanagement dementie vermeld.

Wat houdt deze regiefunctie in?
 Verantwoordelijk voor inzet casemanagement in de wijk. Regie-houdende casemanager
zoekt afstemming met collega’s casemanagers in de wijk voor inzet casemanagement
dementie. Bij vakantie /afwezigheid wordt vervanging op reply mail gezet/ telefoon
doorgeschakeld of ingesproken.
 Cliënten ontvangen bij voorkeur casemanagement van de regie-houdende casemanager .,
met als kanttekening:
Cliënten en verwijzers behouden keuzevrijheid in het kiezen van de casemanager/Mobiel
Geriatrisch Team
 Organisatie verantwoordelijkheid:
o Regie-houdende zorgorganisatie is verantwoordelijk voor wachtlijst in
betreffende wijken. Ook als een cliënt de wens heeft van een andere
organisatie casemanagement te willen ontvangen
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Organisatie geeft maandelijks wachtlijst door aan NZA.
Voorwaarde: indicatie inzet casemanagement dementie is
afgegeven. Dus na aanmelding moet er altijd z.s.m. een
wijkverpleegkundige indicatie volgen.
Alle deelnemende organisaties publiceren op eigen website
wachtlijst voor Utrecht stad. Minimaal door voor eigen wijken
concrete wachtlijst te benoemen en voor de overige wijken door te
verwijzen naar de andere regie houdende organisaties
Regie-houdende organisatie zoekt naar extra capaciteit voor inzet
casemanagement of om een wachtlijst te voorkomen of te
verkleinen.
Stuurgroep ketenzorg dementie monitort de wachtlijsten in de stad
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