
Voor ondersteuning, informati e, 
advies, begeleiding en het regelen 

van zorg en hulp

Casemanagement dementi e wordt georganiseerd 
door het Netwerk Dementi e Noordwest-Veluwe. 
Het netwerk bevordert de kwaliteit en 
samenwerking tussen de casemanagers in de regio.

In het Netwerk Dementi e Noordwest-Veluwe wordt 
samengewerkt door de volgende parti jen:
Alzheimer Nederland afdeling Noordwest-Veluwe, 
Allerzorg, Het Baken, Buurtzorg, Coloriet, Curadomi, 
Icare, RST, Vérian, Woonzorgunie Veluwe, Zorggroep 
Noordwest-Veluwe, St Jansdal, GGz Centraal, 
Medicamus, huisartsen Elburg en Oldebroek, 
de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, 
Nunspeet, Oldebroek, Putt en en Zeewolde, de 
welzijnsorganisati es in alle genoemde gemeenten.

Gegevens van uw casemanager

Naam:

Organisati e:

Telefoon:

E-mail:

Voor meer informati e:
Netwerk Dementi e Noordwest-Veluwe
www.dementi enoordwestveluwe.nl
Coördinatoren:
Tineke van den Berg, t.vandenberg@icare.nl
Wendela Erbrink, werbrink@woonzorgfl evoland.nl
Tel. 06 – 127 00 115

Casemanager dementi e



“Iemand die je begeleidt, die er voor je is, die 
deskundig is, die zorg kan regelen. Dat is wat 
mantelzorgers willen. Het moet normaal worden 
dat iemand met dementi e en hun naasten een 
vaste begeleider krijgen. Iemand die hun vragen 
kan beantwoorden, die ze kunnen bellen als 
het nodig is. Iemand die een langdurige relati e 
aangaat en vroegti jdig wordt ingezet, mogelijk al 
voordat de diagnose gesteld is. Die er is voor de 
persoon met dementi e, maar zeker ook voor de 
naaste mantelzorgers. Iemand die voorlichti ng 
geeft  en meehelpt belangrijke beslissingen te 
nemen. Iemand die creati ef meedenkt om te 
voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.”

Uit een rapport van Alzheimer Nederland.

Waarom een casemanager dementi e?
Dementi e is een ingrijpende ziekte voor alle 
betrokkenen. De ziekte ontwikkelt zich vaak 
gedurende meerdere jaren en roept vele 
vragen op. Met hulp van naasten, professionele 
begeleiding en zorg kan de persoon met 
dementi e zo lang en goed mogelijk thuis blijven 
wonen. De casemanager dementi e helpt u om dit 
zo goed mogelijk te regelen.

Een casemanager dementi e is een speciaal 
opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk 
werker. Zij is voor u en uw naasten het vaste 
aanspreekpunt. Om u informati e te geven en u 
te adviseren. Om u te helpen om te gaan met 
de veranderingen die de ziekte in uw leven 
veroorzaakt. Om, indien nodig, zorg en hulp te 
regelen.

Ook voor de naaste verzorgers 
Dementi e treft  ook de naasten. Veel partners 
begeleiden hun man of vrouw met dementi e 
24 uur per dag. Dat is zwaar en moeilijk. Het is 
belangrijk te voorkomen dat u zelf overbelast 
raakt. En u te helpen zo goed mogelijk om te gaan 
met de dementi everschijnselen. De casemanager 
is er ook voor u, om u hierin te ondersteunen en 
adviseren. En om mogelijkheden te vinden om 
het beter vol te kunnen houden. 

Afstemming met uw huisarts en andere 
zorg- en hulpverleners
Voor medische zaken is uw huisarts of specialist 
uw aanspreekpunt. Voor vragen over het omgaan 
met de ziekte kunt u terecht bij uw casemanager. 
Deze is er ook voor u als u nog geen zorg of hulp 
nodig heeft . 

De casemanager overlegt indien nodig met de 
huisarts en andere hulpverleners. Zeker als de 
situati e thuis meer zorg en hulp vraagt, is het van 
groot belang dat u een vertrouwd iemand heeft  
met wie u kunt overleggen en die zaken met u 
kan regelen.

Hoe komt u aan een casemanager?
Indien er sprake is van (vermoeden van) een 
vorm van dementi e, kunt u uw huisarts vragen 
om een casemanager. Ook kunt u een aanvraag 
doen bij de thuiszorgorganisati e, een verwijzing 
via het sociaal wijkteam van de gemeente of via 
poligeriatri. De casemanager is werkzaam bij een 
thuiszorgorganisati e, een zorgcentrum of bij de 
huisarts.


