Aanbevelingen


Casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen moeten alert zijn op de meest
belangrijke praktische problemen die het thuis wonen van mensen met dementie
belemmeren. Dit zijn problemen op het gebied van eigen regie/zelfredzaamheid,
veiligheid en mantelzorg/sociaal netwerk.



Het is belangrijk te onderzoeken wat de effectiviteit is van de LangerThuis app in de
praktijk. Op basis daarvan kan besloten worden de LangerThuis app breed in te
voeren.



Om de LangerThuis app op termijn waardevol te laten zijn voor de praktijk, dienen
er afspraken te worden gemaakt over het up-to date houden van de app.
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