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Casemanagers dementie

Begeleiding
en advies

Hulp nodig bij
dementie?
Als u of uw naaste te maken
krijgt met problemen met het
geheugen of als een
vermoeden van dementie
bestaat, dan kunt u zich
afvragen wie of wat u kan
helpen om de weg te vinden in
het oerwoud van wetten, regels
en mogelijkheden aan zorg en
begeleiding. Of misschien bent
u al doorverwezen door uw
huisarts of medisch specialist.
Met al uw vragen en onzekerheden kunt u terecht bij de
casemanager dementie van
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Zorgfederatie Oldenzaal. Ook
als u mantelzorger bent.
Deze folder geeft u informatie
over wat u kunt verwachten
van de casemanager dementie
en hoe u met haar in contact
komt.

Mensen met dementie en hun
naasten hebben vaak behoefte
aan meer informatie en begeleiding. De casemanager dementie
begeleidt en adviseert mensen
met geheugenproblemen, met
een vermoeden van dementie of
mensen bij wie de diagnose
dementie al is gesteld. Zij gaat
hierbij uit van uw behoefte en van
uw mantelzorger.
Zo geeft zij informatie en advies,
en begeleidt u en uw naaste zo

goed mogelijk om te gaan met de
veranderingen die geheugenproblemen met zich mee kunnen
brengen. Indien nodig organiseert
de casemanager dementie de
juiste zorg en ondersteuning voor
u en neemt zij contact op met
andere zorg- en hulpverleners,
zoals de huisarts of wijkverpleegkundige om de zorg op elkaar af
te stemmen. De casemanager
dementie heeft tevens kennis van
professionele instellingen en

organisaties in de regio en kan
informatie geven over wat zij kan
betekenen voor u.
Bij Zorgfederatie Oldenzaal werken
twee casemanagers dementie.
Wilt u graag praten met een van
hen, dan kan dat. Zij staan u
graag te woord!
U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken of een bericht
sturen naar casemanagerdementie@zorgfederatieoldenzaal.nl

alledaagse functioneren zoals
aankleden, plannen van
activiteiten en het besef van
tijd. Daarnaast kunnen ook
gedragsveranderingen
optreden waardoor er
stemmingswisselingen kunnen
plaatsvinden.

Dementie
Dementie is een ziekte die veel
invloed heeft op verschillende
aspecten van het dagelijks
leven. Bij dementie is sprake
van geheugenstoornissen maar
ook van beperkingen in het
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Wilt u meer weten?
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
T 0541 - 513 433
Scholtenhof
Fonteinstraat 55
7573 CG Oldenzaal
Voor meer informatie over ons:
www.zorgfederatieoldenzaal.nl

Mariahof
Beatrixstraat 64
7573 AB Oldenzaal

Postadres
Postbus 5004
7570 GA Oldenzaal

