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Aantekening en tips HOOI op je vork en de ouder wordende NAH’er i.c.m. diagnostiek. 

Gaandeweg het gesprek zijn we op verschillende punten gekomen die belangrijk zijn rondom de 

ouder wordende mens met NAH. 

Onderstaand een beknopte opsomming van deze punten: 

- Vraag is of bovenstaande voldoende onder de aandacht is. 

- De basisdiagnostiek ontbreekt vaak waardoor er geen nulmeting van het cognitief 

functioneren vast te stellen is. Wanneer mensen ouder worden en cognitief achteruit lijken 

te gaan kan dit niet worden geobjectiveerd. Conclusies zijn in deze groep sowieso lastig te 

trekken omdat er altijd een gedeelte van de cognitieve problematiek verklaard wordt door 

het NAH en een gedeelte door cognitieve veroudering, dit kan niet los van elkaar gezien 

worden. Wanneer cognitieve verandering gemonitord wordt geeft dit echter wel richting en 

meer handvaten richting een mogelijk vervolgtraject zodat de ouder wordende mensen met 

NAH op de juiste manier ondersteund kan worden. Diagnostiek is dus een belangrijk 

onderdeel in het monitoren van ouder wordende mensen met NAH. 

- Mocht de conclusie zijn dat een uitplaatsing de beste stap is dan is de route die volgt vaak 

onduidelijk. De sociale kaart op dit gebied is niet helder. 

- Mocht de conclusie zijn dat de zorg in de huidige instelling geleverd kan blijven worden is dit 

enerzijds fijn. Anderzijds komen er dan nieuwe vraagstukken op, zo hebben medewerkers 

vaak specifiek voor de doelgroep NAH gekozen en niet voor verpleeghuiszorg. Je loopt dus 

bijvoorbeeld het risico om medewerkers kwijt te raken. 

- Het huidige zorglandschap is niet optimaal ingedeeld voor de groep mensen met NAH, laat 

staan voor de groep ouder wordende mensen met NAH. Binnen de huidige 

indicatiestellingen is geen passende indicatie voor mensen met NAH, dit is wel gewenst om 

zo de zorgvraag beter aan te laten sluiten bij de mogelijkheden vanuit indicatiestelling. 

- Mogelijk kan de implementatie van Demenzien helpend zijn in de omgang met ouder 

wordende mensen met NAH. 

 

 

 


