
Contact
Momenteel zijn de casemanagers binnen 2 organisaties werkzaam. 
U bepaalt zelf naar welke organisatie uw voorkeur uit gaat. Voor contact 
kunt u bellen naar één van onderstaande organisaties en vragen naar de 
casemanager dementie.

De Zorgboog
Roessel 3 
5761 RP Bakel
Tel.: 0900 - 899 86 36
Fax: 0492 - 34 36 12
Email: zorgcentrale@zorgboog.nl
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Casemanager 
Dementie
Informatie voor mensen met 
dementie en hun naaste(n)

Savant Zorg
Steenovenweg 4
5708 HN Helmond
Tel. 0492 - 572 000
Fax 0492 - 572 009
Email: zorgcentrale@savant-zorg.nl



Waarover gaat deze folder?
U heeft deze folder gekregen, omdat bij u of uw naaste een vermoeden 
bestaat van dementie, onderzocht wordt of er sprake is van dementie,  
de ziekte dementie is vastgesteld en bent doorverwezen door uw 
huisarts of medisch specialist naar een casemanager. Deze folder 
geeft u informatie over wat u kunt verwachten van een casemanager 
en hoe u hiermee in contact komt. 

Dementie
Veel voorkomende vormen van dementie zijn, de ziekte van 
Alzheimer en vasculaire dementie. Dementie is een ziekte die veel 
invloed heeft op verschillende aspecten van het dagelijkse leven. 
Bij dementie is sprake van geheugenstoornissen maar ook 
beperkingen in het alledaagse functioneren zoals aankleden, 
plannen van activiteiten en het besef van tijd. Daarnaast kunnen ook 
gedragsveranderingen optreden waardoor er stemmingswisselingen 
kunnen plaatsvinden. 

Mensen met dementie en hun naaste omgeving hebben vaak behoefte 
aan meer informatie en begeleiding. De casemanager kan deze 
informatie en begeleiding geven.

Wat doet de casemanager?
Een casemanager dementie begeleidt thuiswonende mensen met 
een vermoeden van dementie en mensen waarbij de diagnose 
dementie al is gesteld. De casemanager kijkt naar de behoeften 
van de mensen met dementie en van de mantelzorger. 
De casemanager is een verpleegkundige met kennis van de 
dementie- en mantelzorgproblematiek. Ook weten zij de weg in 
‘zorgland’ en kunnen u adviseren over de zorg en ondersteuning 
die u nodig heeft. Op het gebied van regionale activiteiten zoals 
lotgenotencontact, sociale en sportieve activiteiten zijn zij eveneens 
op de hoogte.  

Werkwijze casemanager
Nadat u bent verwezen naar de casemanager zal er eerst bij u thuis een 
kennismakingsgesprek plaatsvinden. De casemanager zal hiervoor 
een afspraak met u maken. In dit gesprek zal worden uitgelegd wat hij/
zij voor u kan betekenen. Daarnaast zal hij/zij een inventarisatie doen 
van uw situatie zodat er persoonlijke begeleiding en ondersteuning kan 
worden geboden. Met deze informatie wordt een plan gemaakt, het 
ZorgLeefPlan. Dit alles gebeurt in overleg met u. 

De casemanager kan u verwijzen of, indien nodig, ook andere 
hulpverleners inschakelen zoals de thuiszorg, fysiotherapeut of 
dagopvang regelen. De casemanager kan, als u dat wilt, samen met 
u als contactpersoon fungeren voor de andere hulpverleners die 
betrokken zijn. 

Als het contact met de casemanager is opgestart, volgt een fase waarin 
het contact minder frequent zal zijn of telefonisch kan verlopen, dit 
naar gelang de situatie en behoefte. U kunt zelf echter ook contact 
opnemen met uw casemanager voor vragen of op momenten dat het 
u of uw naaste teveel wordt.

Het ZorgLeefPlan
Aangezien het ZorgLeefPlan een centrale plaats inneemt, vertellen we 
daar in deze folder iets meer over. Het ZorgLeefPlan is een map met 
informatie die samen met u wordt opgesteld. Het wordt voordurend 
bijgewerkt, door iedere zorgverlener, waarmee u te maken hebt. Het 
doel van het ZorgLeefPlan is om goede afstemming tussen u, de 
casemanager en andere hulpverleners te creëren. Tevens staan alle 
belangrijke telefoonnummers hierin vermeld. De casemanager zal het 
gebruik en de inhoud van het ZorgLeefPlan verder uitleggen bij het 
eerste huisbezoek, het ZorgLeefplan blijft bij u thuis.


