
Als u nog thuis woont

Casemanagement
Hulp bij dementie



Wat doet de casemanager?
De casemanager komt bij u thuis en helpt u met 
alles wat bij dementie komt kijken.
Het gaat onder andere om:
• Uitleg over de ziekte en wat u kunt verwachten
• Emotionele ondersteuning
• Leren omgaan met met de veranderingen die 

dementie met zich meebrengt  
• Regelen, coördineren en evalueren van zorg 

en ondersteuning 
• Gesprekken over levenswensen, nu en in de 

toekomst 
• Voorkomen en tijdig herkennen van over-

belasting bij de mantelzorgers.

Tot uw dienst
Als er zich in uw situatie belangrijke veranderingen 
voordoen, kunt u de casemanager tijdens kantoor-
uren altijd bellen of anders een mail sturen. Hij of 
zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op en 
zoekt samen met u naar oplossingen.

Voor wie is casemanagement bedoeld?
Casemanagement is bedoeld voor alle thuis-
wonende mensen bij wie de diagnose dementie is 
gesteld en voor hun mantelzorger.

Zodra u de diagnose dementie te horen 
krijgt, vallen er zekerheden weg. In dat 
geval is het fijn als u iemand heeft die u 
kan begeleiden en adviseren. Iemand die 
u uitleg kan geven over dementie en extra 
hulp en ondersteuning biedt. Hij of zij is 
het aanspreekpunt voor u, uw familie, de 
mantelzorgers en andere hulpverleners.  
Zo iemand is de casemanager.



Aanmelding
Als u in aanmerking wilt komen voor 
casemanagement, kunt u zelf rechtstreeks contact 
met ons opnemen. U kunt ook uw huisarts of 
specialist vragen de aanmelding te verzorgen. 
De casemanager zal u dan zo spoedig mogelijk 
benaderen en een afspraak maken voor een 
huisbezoek. 

Informatie
Bel voor meer informatie met de klantenservice 
van De Zorgcirkel. Van daaruit kunt u een afspraak 
maken met onze casemanager. 

Wilt u meer informatie over dementie? Kijk dan op 
de website van het Netwerk Dementie Zaanstreek 
Waterland: www.netwerkdementie-zw.nl.

http://www.netwerkdementie-zw.nl/
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