Vragen? Bel 010 - 284 33 00

Ondersteuning bij dementie

Casemanager
dementie

Waarom een Casemanager dementie?
Dementie 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 dementie zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen.
De Casemanager dementie is een speciaal
opgeleide verpleegkundige die u helpt u om dit
zo goed mogelijk te regelen door voor u en uw
naasten een vast aanspreekpunt te zijn; om u
informatie te geven en te adviseren, te helpen om
te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw
leven heeft veroorzaakt en om, wanneer nodig,
zorg en hulp te regelen.
Ook voor de naaste verzorgers
Dementie treft ook partners en kinderen.
Veel van hen begeleiden hun dementerende
naaste 24 uur per dag. Dat is zwaar en moeilijk.
Het is belangrijk te voorkomen dat u zelf
overbelast raakt en dat u zo goed mogelijk omgaat
met de dementieverschijnselen van uw naaste.
De casemanager is er daarom ook om u hierin te
ondersteunen en adviseren en mogelijkheden te
vinden om het beter vol te kunnen houden.

Meer informatie?
Neem contact op met Cliëntservice De Zellingen:
Telefoon
E-mail

010 - 284 33 00
clientservice@zellingen.nl

Afstemming met andere 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
dementie. Deze is er ook voor u als u nog geen
zorg of hulp nodig heeft.
Indien nodig overlegt de Casemanager dementie
met de huisarts en andere hulpverleners. Zeker
als de situatie 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?
Wanneer er sprake is van een vorm van dementie
en u heeft informatie, advies of ondersteuning
nodig, dan kunt u bellen of mailen met
Cliëntservice De Zellingen. Van daaruit wordt
u met een Casemanager dementie in contact
gebracht.

Dhr. M. Snijders | cliënt
“Juli 2014 kreeg ik de afschuwelijke mededeling
dat er Alzheimer, de meest voorkomende vorm
van dementie, bij mij was geconstateerd.
Ik, met 63 jaar, de jongste uit een gezin van
zeven kinderen, bleek een ziekte te hebben die
op geen enkele wijze voorkomt in mijn familie.
Een mededeling die mijn leven - en dat van m’n
naasten - heel erg heeft veranderd. Maar we
proberen er het beste van te maken.
Zo’n anderhalf jaar geleden heeft mijn vrouw
op doktersadvies contact opgenomen met
De Zellingen, omdat ik me met name in de
wintermaanden niet kon amuseren. Iets dat
zeker niet bevorderlijk is bij Alzheimer. Daarnaast
ontstonden er problemen in de thuissituatie
waar we geen oplossing voor hadden.
Vervolgens kregen we een casemanager
toegewezen. Na een fijn intakegesprek ben ik
twee ochtenden met haar op stap geweest en
hebben we twee activiteitencentra bezocht.
Bij de eerste had ik niet zo’n prettig gevoel,
maar bij de tweede was het raak! Dankzij mijn
casemanager heb ik nu mijn draai gevonden in
het activiteitencentrum dat ik drie keer per
week bezoek. Daarnaast komt zij eenmaal in de
zes weken op huisbezoek en kunnen we met al
onze vragen bij haar terecht. Ze is dan ook echt
onze rots in de branding!”

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.
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