
 
Gino Casemanagement Dementie; 
het nieuwe ICT systeem voor Casemanagers Dementie Arnhem e.o. 
 
In Arnhem e.o. zijn volgens Alzheimer Nederland ongeveer 5786 cliënten die in een bepaalde mate 
dementie hebben. Deze groep zal de komende jaren i.v.m. de vergrijzing alleen maar toenemen. Het is 
daarom van groot belang de hulpverlening goed te (blijven) organiseren. 
 
Casemanagers Dementie kunnen binnen deze hulpverlening een belangrijke rol vervullen. Ze zijn speciaal 
opgeleid om mensen met dementie te begeleiden vanaf de beginfase van hun ziekte, tot opname in een 
intramurale setting of het sterven thuis. Gemiddeld leven mensen met dementie 8 jaar met deze ziekte, 
waarvan 6 jaar thuis. De casemanager begeleidt dan ook vaak het grootste gedeelte van dit proces. Tot de 
taken van een casemanager behoren o.a. het inzetten van zorg, het afstemmen op de verschillende 
hulpverleners en familie en het handhaven van de draagkracht van de eventueel aanwezige 
mantelzorg(er). 
 
De keten dementie helpt de client en mantelzorger(s) vanaf de beginfase (niet pluis gevoel) tot aan 
opname/sterven thuis toe. De ketenpartners bestaan uit intra- en extramurale zorgaanbieders in de V&V 
sector, welzijnorganisaties, het Rijnstate Ziekenhuis en Pro Persona. Alzheimer Nederland heeft een 
adviserende functie. De partners hebben verschillende achtergronden en werken met verschillende ICT-
systemen. Om tot een nog betere samenwerking te komen is vorig jaar door de stuurgroep van de keten 
besloten met een nieuw systeem te gaan werken; Gino Casemanagement Dementie. Ook het Zorgkantoor 
zag hierin meerwaarde. Begin april 2013 hebben 13 van de 18 ketenpartners de overeenkomst voor het 
gezamenlijke systeem ondertekend. De 13 ketenpartners die casemanagers hebben werken nu met het 
systeem. 
 
Deze 13 ketenpartners zijn goed voor in totaal 27 casemanagers in de regio Arnhem e.o. Door hen worden 
1000 cliënten begeleid. Al deze cliënten zijn inmiddels opgenomen in de database van het nieuwe 
systeem. 
 
De uitrol van het systeem is inmiddels gestart. In de eerste fase is het cliëntendossier en de Easycare 
(evidenced based diagnosemodel voor dementie) ingebouwd. Ook kunnen de casemanagers hun 
urenregistratie verwerken. Op dit moment gaan we over naar de tweede fase. Deze fase zal bestaan uit het 
inbouwen van een Zorgleefplan Dementie (gebaseerd op het dementiearrangement) en de 
managementinformatie (op basis van het landelijk dementieproject). Met de managementinformatie kan 
o.a. aan landelijk onderzoek worden deelgenomen en kan de keten zelf onderzoek doen.  
 
Met Gino Casemanagement Dementie hebben we dus een prachtig systeem in handen dat de gegevens 
van de cliënt kan volgen, doordat het de casemanagers de mogelijkheid biedt zaken gemakkelijk te 
registreren. Op basis van deze gegevens kan o.a. onderzoek worden gedaan met als doel meer te leren 
over dementie en zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 
 
 

 
 
Op de foto ziet u van links naar rechts: 
Mw. Welling, bestuurder Innoforte; 
Dhr. Lucassen, bestuurder Zorgcentra Betuweland; 
Mw. Hagen- de Jong, bestuurder Stichting Samen Zorgen; 
Mw. Jansen, bestuurder de Drie-Gasthuizen; 
Dhr. Dasler, bestuurder Vreedenhoff; 



Mw. Bergsma, bestuurder STMG; 
Mw. Siraa, bestuurder Attent WWZ; 
Mw. Lieber, bestuurder Zinzia; 
Mw. Korf-de Gidts, namens Het Schild; 
Dhr. Hodes, bestuurder Zorgcentrum St. Jozef; 
Mw. Stuut, bestuurder Thuiszorg Groot-Gelre; 
Mw. Versteegen, bestuurder Insuladei en Huize Kohlmann; 
Dhr. Klaver, bestuurder Pleyade a.i. 
 
 


