
ThuisTeam Dementie (TTD)

Naarmate de ziekte vordert krijgen mensen met demen� e in het dagelijks leven veel begeleiding van 

betrokken familieleden/mantelzorgers en hulpverleners. Zij zorgen er met elkaar voor dat thuis wonen met 

de gevolgen van demen� e mogelijk blij� . Het is belangrijk dat de zorg rondom een cliënt goed op elkaar 

overleg tussen betrokken familie, hulpverleners en 

vrijwilligers rondom een cliënt

“Mijn casemanager heeft mij uitgenodigd voor een 

Thuis Team Dementie. Het lijkt haar verstandig 

om een keer om de tafel te gaan met alle betrokken 

hulpverleners.”
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wordt afgestemd en dat er een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt. 

Dit gezamenlijk overleg om elkaar te informeren en de zorg op elkaar af te stemmen heet een ThuisTeam 

Demen� e (TTD)

Wat is een ThuisTeam Dementie?

Het ThuisTeam Demen� e is een overlegvorm, bedoeld voor mensen met demen� e die thuis wonen en 

hun mantel-zorger(s). Deze overlegvorm is vooral bedoeld voor mensen met demen� e waarbij meerdere 

soorten hulpverleners zijn betrokken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan thuiszorg en dagbesteding. Het is 

daarbij belangrijk om alle hulp goed op elkaar af te stemmen. Hierdoor voelen mantelzorgers zich vaak 

gesteund en raken ze mogelijk minder snel belast. 

Ook kan opname in een zorginstelling hierdoor mogelijk worden uitgesteld.

Hoe ziet een ThuisTeam Dementie er uit?

Bij het ThuisTeam Demen� e worden zowel mantelzorgers als hulpverleners en vrijwilligers uitgenodigd. 

Over het algemeen neemt de cliënt zelf niet deel aan het overleg. Ten gevolge van de demen� e is dit veelal 

niet haalbaar.

Alle betrokken familie, behandelaars (huisarts, arts Geriant), hulpverleners (casemanager, thuiszorg, 

dagbesteding) en mogelijk ook vrijwilligers worden uitgenodigd. Ze komen bij elkaar om na te gaan welke 

hulp en ondersteuning nodig is.  

Ze maken samen een plan van aanpak om dit te realiseren. De behoe! e of vraag van de cliënt en de 

mantelzorger is  daarbij het uitgangspunt. 

Werkwijze en organisatie ThuisTeam Dementie?

Het ThuisTeam Demen� e wordt veelal georganiseerd door de casemanager van Geriant. Zij nodigt - in 

overleg met de betrokken familie - de hulpverleners uit. 

Alle betrokkenen ontvangen een schri! elijke uitnodiging. 

Tijdens het ThuisTeam Demen� e wordt in eerste instan� e geïnventariseerd wat de problemen zijn, hoe de 

huidige zorgverlening loopt, en welke vragen er eventueel leven. Hierna wordt met alle betrokkenen naar 

mogelijke oplossingen gezocht, en vervolgens gezamenlijk een hulpverleningsplan opgesteld en eventueel 

afspraken gemaakt.
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In het plan wordt ook beschreven wie welk deel van het plan gaat uitvoeren. Op die manier wordt alle hulp 

en zorg nauwkeurig afgestemd op de behoe� e en de vraag van de cliënt en de mantelzorgers. Het is voor 

iedereen na afl oop duidelijk wat hun rol is in het plan.

Veelal zorgt de casemanager van Geriant voor de verslaglegging. Tijdens het eerste ThuisTeam Demen� e 

wordt eventueel direct een afspraak gemaakt voor een volgend overleg. Hierdoor kan de hulpverlening snel 

worden aangepast aan eventuele veranderende omstandigheden of wanneer er zich nieuwe problemen 

voordoen. 

Een eerste ThuisTeam Demen� e duurt gemiddeld anderhalf uur. Bij een vervolg-overleg is vaak ongeveer 

een uur voldoende. 
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Adressen

Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl


