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De casemanagers dementie werken
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Centraal Kantoor

Eerste hulp bij
‘een niet pluis
gevoel’ of
dementie en
wat nu?

Eerste hulp bij een
‘niet pluis gevoel’
of dementie

Passend advies
De casemanager dementie helpt mensen die aan

Hoe werkt de casemanager
dementie?

dementie lijden en ook hun mantelzorgers.

Om te beginnen bevordert de casemanager dementie
dat een goede diagnose wordt gesteld als dit

De casemanager dementie geeft inhoudelijk uitleg

nog niet is gebeurd. Verder zet zij zich in om de

over dementie, welke vormen van dementie er zijn,

oudere met dementie zo lang mogelijk in de eigen,

welke klachten daarbij horen en hoe mensen met een

vertrouwde omgeving te laten wonen, als dat de

Wat is dementie?

bepaalde vorm van dementie het beste benaderd

wens van de cliënt of zijn omgeving is. Het spreekt

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen,

kunnen worden.

voor zich dat er nauw wordt samengewerkt met

die gekenmerkt worden door combinaties van

allerlei zorg- en dienstverleners in de regio.

stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder

Daarnaast richt de casemanager dementie zich

het geheugen), stemming en gedrag. Dementie

op het begeleiden van de cliënt en het zoeken

Het omgaan met dementerende mensen is niet altijd

kan worden veroorzaakt door verschillende

naar praktische oplossingen voor de cliënt en

even gemakkelijk. Het is belangrijk dat mantelzorgers

hersenaandoeningen. De specifieke kenmerken van

de mantelzorger. Hierbij kunt u denken aan het

niet overbelast raken. Daarom helpt de casemanager

de verschillende vormen worden bepaald door de

aanvragen van voorzieningen zoals thuiszorg

dementie hen met informatie, tips en adviezen om

aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de

of dagbehandeling, tijdelijke opname vanwege

dat te vermijden.

hersenen.

vakantie van een mantelzorger, het regelen van

In Nederland lijden enkele honderdduizenden

pasje voor de deeltaxi. Dit is maar een greep uit

De casemanager dementie
bij u thuis

mensen aan dementie. Naar verwachting neemt

de talloze mogelijkheden. Wat het beste past bij

Onze casemanagers dementie zijn actief in de

het aantal mensen dat dementie heeft de komende

de cliënt is persoonsafhankelijk. Het doel hiervan is

gemeenten Etten-Leur en Zundert. Na het maken

twintig jaar sterk toe, als gevolg van de vergrijzing.

de cliënt in contact brengen met de best passende

van een afspraak komen zij bij u thuis of ontvangen

hulpverlening.

u op kantoor.

een oppas of buddy of het aanvragen van een

Onzekerheid

Zij zijn onafhankelijk en werken in opdracht van alle

Ouders, hun partners en / of hun kinderen voelen

De casemanager dementie wijst niet alleen op de

deelnemende partijen aan het Regionaal Dementie

zich vaak onzeker, hebben een ‘niet-pluis gevoel’,

mogelijkheden, maar kan ook helpen met het invullen

Ondersteuningsnetwerk in de gemeenten

wanneer zich de eerste verschijnselen van dementie

van een indicatie.

Etten-Leur en Zundert.

gaan voordoen. Dat is ook niet zo vreemd, want
het is meestal een sluipend proces. Het roept vaak
onbegrip en weerstand op.

