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Samenvatting
– De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings
Afspraak (LESA) Dementie is het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen over gedeelde zorg aan patiënten met dementie
en hun naasten.
– De LESA Dementie sluit volledig aan bij
de richtlijnen over dementie van beide
beroepsgroepen. De vigerende standaarden zijn in het traject wederzijds onderschreven.
– Uitgangspunten voor de LESA Dementie
zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor signalen die kunnen wijzen op
(progressie van) dementie, voor de behoeften en de beleving van de patiënt
met dementie en voor de draagkracht en
draaglast van diens naasten.
– Bij de diagnostiek van dementie brengen
de huisarts en de wijkverpleegkundige elkaar van de medische, verzorgings- en
gedragsaspecten op de hoogte.
– Het beleid bij patiënten met dementie en
hun naasten vraagt om medische en nietmedische begeleiding, vastgelegd in een
zorgplan en uitgevoerd met de instelling
van een zorgcoördinator.
– Controles vinden in samenspraak met de
patiënt en diens naasten plaats, waarbij
huisarts en wijkverpleegkundige afspreken wie de controles doet.
– Deze landelijke afspraken dienen regionaal te worden ingevuld tot concrete
werkafspraken.

Inleiding
De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings
Afspraak (LESA) Dementie is opgesteld
door een werkgroep van het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging van Wijkverpleegkundigen (LVW). De LESA geeft aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen
en wijkverpleegkundigen bij de diagnostiek
en begeleiding van patiënten met dementie
en hun naasten. De LESA houdt daarbij rekening met de verschillen in verantwoordelijkheden en taken. Het zijn algemene aanbevelingen, die regionaal verder aangescherpt kunnen worden om te komen tot
concrete werkafspraken. Naast wijkverpleegkundigen zijn ook andere hulpverle-
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ners binnen de eerstelijns-GGZ inzetbaar
bij de patiënt met dementie en diens naasten. Deze worden in deze LESA niet uitgebreid beschreven, maar zijn wel van belang
voor de afstemming van de zorg.
De LESA is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en consensusafspraken binnen
de werkgroep. Bij de bespreking van de wetenschappelijke literatuur en de gemaakte
keuzes is de werkgroep uitgegaan van de
NHG-Standaard Dementie1 en de Wijkverpleegkundige Standaard Dementie.2 De
LESA is gericht op de samenwerking tussen
huisartsen en wijkverpleegkundigen. Dit
laat onverlet dat beide disciplines taken
kunnen delegeren aan anderen in hun praktijk of organisatie (zoals praktijkondersteuners en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen).
De richtlijnen in de LESA zijn zo opgesteld
dat op het juiste moment huisartsgeneeskundige of wijkverpleegkundige zorg wordt
geboden en de continuïteit in het beleid
voor de patiënt en diens naasten herkenbaar blijft. Juist bij dementie is het van belang de naasten van de patiënt te betrekken
bij het zorgproces.

Achtergronden
Dementie is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een stoornis van het
geheugen (inprentingsstoornis en/of stoornis in de reproductie) met één of meer andere cognitieve stoornissen als afasie,
apraxie, agnosie of een stoornis in de uitvoerende functies met als gevolg een duidelijk negatieve invloed op het dagelijks functioneren, werk, sociale activiteiten en relaties. De stoornissen doen zich niet uitsluitend voor tijdens een delier. Voor uitleg van
de begrippen wordt verwezen naar de beide
standaarden.1,2
De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie zijn de meest voorkomende subtypen van dementie bij ouderen en zijn in de
praktijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De indeling in verschillende vormen van dementie heeft voor de benadering
van de patiënt in de eerste lijn weinig consequenties.
De prevalentie van dementie wordt geschat
op 63 per 1000 personen ouder dan 65 jaar
en loopt op tot 181 per 1000 personen ouder dan 75 jaar. Gezien de vergrijzing van de
bevolking is de verwachting dat het aantal
patiënten met dementie zal toenemen van
175.000 in het jaar 2000 tot 207.000 in 2010.
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De verwachting is dat dit zal leiden tot een
forse vraag naar hulpverlening in de eerste
lijn, meer behoefte aan verpleeghuiscapaciteit en hogere kosten.

Uitgangspunten
De huisarts en de wijkverpleegkundige hebben de taak de thuissituatie van de patiënt
met dementie en diens naasten zo goed
mogelijk te begeleiden. Dat vraagt in het
traject vóór de diagnose om aandacht voor
mogelijke signalen die kunnen wijzen op
dementie. Daarna is niet alleen aandacht
voor de behoeften en de beleving van de patiënt met dementie van belang maar ook
voor de balans tussen draagkracht en
draaglast van al dan niet inwonende naasten. Vooral de verhouding tussen de
draaglast en de draagkracht van de naasten
bepaalt hoe lang de patiënt met dementie
thuis kan blijven. Overbelasting van de
naasten openbaart zich door het optreden
van lichamelijke en psychische problemen,
angststoornissen of depressie en kan zelfs
in uitzonderlijke gevallen uitmonden in
mishandeling van de patiënt met dementie.
Om in te kunnen schatten of de draagkracht
van de verzorger groot genoeg is voor de
draaglast, is een aandachtspuntenlijst beschikbaar zoals beschreven in de beide
standaarden.1,2 Het is van belang dat huisarts en wijkverpleegkundige oog hebben
voor dit evenwicht en elkaar bij (vermoeden
van) verstoring informeren.
In alle fasen van het zorgproces rondom de
patiënt met dementie en diens naasten
wordt zo veel mogelijk openheid geadviseerd. De mededeling van de diagnose dementie kan een ‘slechtnieuwsboodschap’
zijn, maar geeft ook duidelijkheid voor alle
betrokkenen. Door openheid over de diagnose kunnen de naasten bepaald gedrag
van de patiënt accepteren en kunnen de patiënt en diens naasten op het beloop van de
ziekte anticiperen.
Verantwoordelijkheden en taken

Bij de patiënt met dementie hebben de
huisarts en de wijkverpleegkundige een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zij gaan
beiden zo veel mogelijk uit van de vraag van
de patiënt en diens naasten. Dat houdt in
dat de mogelijkheden, behoeften en wensen van de patiënt met dementie en diens
naasten in de zorg centraal staan. Daarbij
past een pro-actieve opstelling naar de patiënt en diens naasten.
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Een aantal taken zijn gemeenschappelijk;
daarnaast zijn er taken meer specifiek voor
de huisarts (HA) of meer specifiek voor de
wijkverpleegkundige (WV):
Diagnostiek:
– signalering, anamnese en
HA en WV
observatie
– lichamelijk en aanvullend
HA
onderzoek
– evaluatie en stellen van de HA
diagnose
Beleid:
– samenwerkingsafspraken
– advies, instructie en
voorlichting (AIV)
– begeleiding van patiënt en
naasten
– verzorging en verpleging
– advies over rijvaardigheid
en wilsbekwaamheid
– medicamenteus beleid
– evaluatie van beleid
– controle, consultatie en
verwijzing

WV en HA
WV en HA
WV en HA
WV
HA
HA
WV en HA
HA en WV

Diagnostiek
Een hulpvraag van de patiënt of diens naasten dan wel signalen van derden die beper-

kingen opmerken in het dagelijks functioneren, kunnen de aanleiding zijn voor diagnostiek. Het vervolgtraject vraagt van de
huisarts en de wijkverpleegkundige een actieve opstelling. Voor het signaleren van
cognitieve achteruitgang kunnen huisarts
en wijkverpleegkundige gebruikmaken van
de Observatie Lijst voor vroege symptomen
van Dementie (OLD)1 of van de Gesprekspunten- en observatielijst.2 Afhankelijk van
de uitkomsten volgt verdere diagnostiek
waaronder de mini-mental state examination
(MMSE), zoals beschreven in de NHGStandaard Dementie.1
De huisarts kan ervoor kiezen om het diagnostisch traject zelf uit te voeren volgens
de NHG-Standaard Dementie, dan wel de
patiënt te verwijzen naar een multidisciplinair team. De wijkverpleegkundige draagt
aan de diagnostiek onder andere bij door
observaties in de thuissituatie. Als de huisarts de diagnose gesteld heeft, brengt hij de
wijkverpleegkundige van de diagnose op de
hoogte en bespreekt deze, zo mogelijk gezamenlijk, met de patiënt en diens naasten.
Om de belasting van de naasten in kaart te
brengen kan de wijkverpleegkundige gebruikmaken van het Zorgkompas of de
Inventarisatielijst Draagkracht/draaglast centrale
verzorger(s).2

Inbreng van de patiënt
Een Landelijke Eerstelijns Samenwerkings
Afspraak (LESA) geeft richtlijnen voor de samenwerking en suggesties voor werkafspraken tussen huisartsen en andere eerstelijnshulpverleners. De richtlijnen in de LESA zijn
zo opgesteld dat op het juiste moment huisartsgeneeskundige en andere eerstelijnshulp wordt geboden en voor patiënten de
continuïteit in het beleid herkenbaar blijft.
Daarbij geldt echter altijd dat factoren aan
de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens aan de orde maar
wordt het hier expliciet vermeld. De huisarts
en de andere eerstelijnshulpverlener stellen
het beleid vast in samenspraak met de patiënt met inachtneming van diens specifieke
omstandigheden en met erkenning van
diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij
adequate voorlichting een voorwaarde is.

Afweging door de betrokken hulpverleners
Het persoonlijk inzicht van de betrokken
huisartsen en andere eerstelijnshulpverleners is bij alle richtlijnen een belangrijk aspect. Afweging van de relevante factoren in
de concrete situatie zal beredeneerd afwijken van de richtlijnen kunnen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat de LESA bedoeld
is om te fungeren als maat en houvast.
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Beleid
Samenwerking

Patiënten met dementie en hun naasten
hebben zowel medische als niet-medische
begeleiding nodig, die bij voorkeur in een
vroege fase een aanvang neemt. Als dus de
diagnose dementie wordt gesteld, is het belangrijk dat huisarts en wijkverpleegkundige
overleggen over aspecten van begeleiding
en verzorging van de patiënt met dementie
en de draagkracht en draaglast van de naasten. Gestructureerd overleg heeft voordelen
boven ad-hocbesprekingen.
De huisarts en de wijkverpleegkundige stellen gezamenlijk in overleg met de patiënt
met dementie en diens naasten een beleid
vast en leggen dit vast in een zorgplan.
Beide disciplines houden elkaar op de
hoogte van het afgesproken beleid en de
veranderingen in de situatie van de patiënt
of de naasten. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een zorgdossier. Tevens
wordt afgesproken wie de rol van zorgcoördinator vervult (zie kader). Dit kunnen de
huisarts of de wijkverpleegkundige zijn, dan
wel andere hulpverleners binnen de regionale GGZ. Wie deze rol gaat vervullen, wordt
bepaald in overleg met de patiënt en diens
naasten en de andere zorgverleners.
Bij de verslaglegging in het zorgdossier/logboek
gaat het om gegevens over symptomen en
het beloop van de aandoening, het weerge48(3) maar t 2005

ven van het gezamenlijke beleid en eventuele veranderingen, de taakverdeling en zorgcoördinatie en medicatie. Als er een wilsbeschikking is, of als er met de huisarts afspraken zijn gemaakt over het niet inzetten
van bepaalde behandelingen, is het zaak
daarover een passage op te nemen in het
zorgdossier/logboek.

Taken van de zorgcoördinator:
– uitleggen aan de patiënt en diens naasten wat de rol van de zorgcoördinator is
en met de naasten afspreken voor welke
zaken zij verantwoordelijk zijn en voor
welke zaken de zorgcoördinator;
– vaststellen van een gezamenlijk beleid
van en taakverdeling tussen huisarts en
wijkverpleegkundige (met eventuele andere disciplines) in overleg met de patiënt en diens naasten;
– duidelijk aangeven hoe de bereikbaarheid is van patiënt naar huisarts en wijkverpleegkundige of anderen en tussen
hulpverleners onderling;
– informeren en instrueren van de patiënt
en de naasten over afgesproken interventies;
– zorgen voor de aanwezigheid van (verpleeg)materialen en hulpmiddelen die
nodig zijn voor de uitvoering van het
zorgbeleid;
– zorgen voor een zorgdossier/logboek
voor verslaglegging bij de patiënt en het
bijhouden ervan;
– informeren van huisarts en wijkverpleegkundige over de zorgverlening door andere hulpverleners;
– kweken van voldoende vertrouwen in en
betrokkenheid bij de zorgsituatie van de
patiënt en diens naasten.
Advies, instructie en voorlichting

De voorlichting aan de patiënt met dementie en diens naasten vindt gericht plaats afhankelijk van de vragen en problemen van
de patiënt en de naasten. Het uitgangspunt
is dat diegene die het beleid verandert, ook
de voorlichting verzorgt. Algemene voorlichting is een taak van huisarts en wijkverpleegkundige, terwijl de wijkverpleegkundige meer aanvullende gerichte adviezen, instructie en voorlichting kan geven, zoals in
de beide standaarden staat aangegeven.1,2
Bij de voorlichting kan gebruik worden gemaakt van de folders van de Stichting
Alzheimer Nederland en de patiëntenbrieven van het NHG.3
Begeleiding, verzorging en verpleging

Uitgangspunten bij de benadering van de
patiënt met dementie en diens naasten zijn:
– Belevingsgerichte zorg: laat de patiënt in
zijn waarde, betrek hem zo veel mogelijk
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LESA
bij keuzes (bijvoorbeeld kleding); pas het
tempo aan de patiënt aan; bevorder een
positieve zelfwaardering; benoem en bevestig de merkbare gevoelens van de patiënt en voorkom strijdpunten.
– Houd de ziekte niet voor de omgeving
verborgen.
– Regel tijdig financiële en materiële belangen.
– Houd rekening met zaken die de patiënt
nog wel kan, zoals helpen met koken of
bepaalde hobby’s.

een gevorderd stadium zijn regelmatige
controles aangewezen om het beloop van
het dementieproces te volgen, de draagkracht van de naasten te bepalen en te anticiperen op zorgproblemen bij verdere achteruitgang van de patiënt. Een controlefrequentie is bijvoorbeeld elke drie maanden
waarbij huisarts of wijkverpleegkundige in
onderlinge afstemming dan wel met andere
hulpverleners binnen de GGZ controles uitvoert.
Consultatie en verwijzing

Op basis van de stoornissen en de bijkomende problemen bij het stellen van de
diagnose dementie worden samen met de
patiënt en diens naasten afspraken gemaakt
over de verwachte doelstellingen van de begeleiding, verzorging en verpleging. Het
gaat dan om de balans tussen het overnemen van taken en bezigheden en de autonomie van de patiënt. De signalering en
aanpak van gedrags- en verpleegproblemen
is beschreven in de bijbehorende verpleegplannen van de LVW-Standaard Dementie.2
Naast de aandacht voor de patiënt is niet
alleen praktische, maar ook emotionele begeleiding van de naasten belangrijk om te
voorkomen dat deze overbelast raken. De
huisarts en wijkverpleegkundige wijzen
de naasten ter ontlasting op de lokale mogelijkheden van gespreksgroepen, Alzheimercafé’s, Steunpunten Mantelzorg en
dergelijke.
Bij de concrete toepassing van belevingsgerichte zorg is eventueel gespecialiseerde
thuiszorg aangewezen. Ter ontlasting van de
naaste is een tijdelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis te overwegen (bijvoorbeeld vanwege vakantie).
Er kan een indicatie voor opname in een
verpleeghuis ontstaan als de patiënt volledig moet worden geholpen met wassen,
aankleden en eten of incontinent is of zeer
beperkt mobiel dan wel ernstige gedragsstoornissen gaat vertonen. Gezien de
wachtlijstproblematiek is het zaak op een
dergelijke opname tijdig te anticiperen.
Controles

De controlefrequentie hangt mede af van
het beloop van de klachten en problemen
en de comorbiditeit. De controlefrequentie
vindt in samenspraak met de patiënt en
diens naasten plaats. Het is belangrijk dat
huisarts en wijkverpleegkundige afspreken
wie de controles doet en hoe zij elkaar informeren. Bij beginnende dementie is de
controle bedoeld om de diagnose te evalueren, de betrokkenen te informeren over
de aandoening en het beloop, de omgang
met de patiënt te bespreken en eventuele
juridische stappen te laten overwegen. In
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Bij vragen over diagnostiek of behandeling
kan worden verwezen naar een multidisciplinair team. Ook problemen met de verzorging kunnen een reden zijn voor verwijzing.
De huisarts en de wijkverpleegkundige
moeten zich op de hoogte stellen van de
mogelijkheden voor patiënten met dementie en hun naasten in de regio (sociale
kaart). Indicaties voor dagopvang of (tijdelijke) opname in een verpleeghuis worden
gesteld door een Regionaal Indicatie
Orgaan (RIO) dan wel een regionale instelling voor GGZ. Huisarts en wijkverpleegkundige stellen in onderling overleg vast of en
naar wie verwijzing dient plaats te vinden en
wat met de verwijzing beoogd wordt. De
huisarts en de wijkverpleegkundige hoeven
elkaar niet op de hoogte te brengen wanneer een deskundige wordt geconsulteerd
ter controle of toetsing van het eigen handelen.

Aandachtspunten voor bespreking in
de regio
– Huisarts en wijkverpleegkundige (of verzorgenden) informeren elkaar wederzijds
bij signalering van aanwijzingen van beginnende dementie.
– Er is een gezamenlijke start van huisarts
en wijkverpleegkundige na het stellen
van de diagnose dementie.
– Huisarts en wijkverpleegkundige onderhouden structureel overleg over de patiënt.
– Zij maken hierbij gebruik van een gemeenschappelijk zorgdossier.
– Inventariseer verwijsmogelijkheden mede afhankelijk van de sociale kaart in de
regio;
– Bepaal welke vragenlijsten/scoringslijsten van de wijkverpleegkundigen of van
de huisartsen worden gebruikt.
– Maak een keuze uit het voorlichtingsmateriaal.
– Maak samenwerkingsafspraken met instellingen voor GGZ, SPV, et cetera.
– Zorg voor goede communicatielijnen van
patiënt naar huisarts/wijkverpleegkundige en tussen huisarts en wijkverpleegkundige.
48(3) maar t 2005

– Maak goede afspraken met het Indicatieorgaan over het takenpakket van de
wijkverpleegkundige naar aanleiding van
deze LESA.
Totstandkoming
In februari 2004 startte een werkgroep van huisartsen benoemd door het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) en wijkverpleegkundigen benoemd door de Landelijke Vereniging van
Wijkverpleegkundigen (LVW).
Namens het NHG hadden zitting in de werkgroep:
dr. J. Gussekloo, C. Hartman, en dr. A.W. Wind,
huisartsen.
Namens de LVW hadden zitting: drs. M. de Bont,
dr. C. Engelsman (KITTZ), M. Sprey, MScN en drs.
A. Persoon. De LESA Dementie is gefinancierd
door Stoom en GGZ, een project van de LHV en
het NHG. De coördinatie was in handen van L.J.
Boomsma, huisarts namens het NHG en drs. M.
de Bont, namens de LVW.
De belangrijkste discussiepunten tijdens de werkgroepbijeenkomsten waren:
– de insteek van de huisarts op ‘cure’ versus de
‘care’-gerichte benadering van de wijkverpleegkundige (ook besproken in de NHG-Standaard
Dementie);
– de vraaggerichte zorg;
– de verschillende wijze van diagnostiek. De OLD
die in de NHG-Standaard is beschreven en de
verpleegplannen die in de LWV-Standaard aan
de orde komen, gaan in op verschillende gedragsproblemen.
– de plaats van de zorgcoördinator: wanneer inschakelen en wie heeft de voorkeur?
– de bereikbaarheid en onderlinge communicatie van de huisarts en wijkverpleegkundige;
– inhoud van de LESA: wat moet vermeld en
wanneer kan worden verwezen naar de afzonderlijke standaarden?
In augustus 2004 is een conceptversie voor commentaar voorgelegd aan een steekproef van 50
huisartsen (NHG-leden, van wie 12 reageerden)
en 30 wijkverpleegkundigen (respons 21) aangewezen door de LVW. Tevens is commentaar gevraagd van dr. J. de Lange, Trimbos-instituut, prof.
dr. M.G.M. Olde Rikkert, geriater, UMC St.
Radboud, Nijmegen, drs. H. Habets, verpleegkundig specialist geriatrie. Naamsvermelding als referent betekent niet dat iedere referent de LESA
inhoudelijk op elk detail onderschrijft.
In november 2004 is de concepttekst voorgelegd
aan de Autorisatiecommissie van het NHG en met
enkele wijzigingen geautoriseerd. Aansluitend is
de LESA vastgesteld door het bestuur van de
LVW.
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