
DEMENTIE NETWERK
(Paramedische) behandeling en begeleiding voor 

mensen met dementie en mantelzorgers

Werkwijze
Voor de behandeling door één van de gespecialiseerde hulpverleners heeft 
u een verwijzing nodig van de huisarts of uw (medisch) specialist. Met 
deze verwijzing kunt u zich aanmelden bij één van de gespecialiseerde 
hulpverleners. Zij bespreken de verdere gang van zaken met u. U kunt de 
hulpverleners vinden in de bijlage van deze folder of op de website van 
Quartz en zelf contact met hen opnemen. 

Vergoeding
De vergoeding van de behandeling hangt af van uw verzekering. Op dit 
moment wordt de behandeling door de ergotherapeut/casemanager dementie 
en logopedie vergoed. De vergoeding van de behandeling door de 
fysiotherapeut hangt af van uw verzekering. U kunt hiervoor contact 
opnemen met uw zorgverzekering.

Contact
Kijk voor meer informatie op www.quartztransmuraal.nl / patiënteninfo /  
dementie / Dementie Netwerk of mail naar:
steunpuntdementie@elkerliek.nl

Voor meer informatie over het Dementie Netwerk kunt u contact 
opnemen met Quartz.

Dit netwerk is tot stand gekomen door de projectgroep “Dementie in Beweging” 
met als participanten: De Zorgboog, Vitaal Thuis, Elkerliek Ziekenhuis, 
Fysiotherapie Campanula, GRIP, praktijk voor ergotherapie en Quartz. 



Ik merk dat ik steeds meer dingen vergeet, hoe kan ik hiermee omgaan? 
Hoe kan ik mijn partner blijven verzorgen, zonder dat het te zwaar 
wordt voor mezelf? Eten is niet meer prettig omdat ik me steeds vaker 
verslik…. Wanneer u tegen deze of andere vragen aanloopt kunt u 
terecht bij één van de deelnemers uit het Dementie Netwerk.

Inleiding
Dementie is het achteruit gaan van het geestelijk functioneren. Het uitvoeren 
van allerlei dagelijkse vaardigheden raakt hierdoor verstoord en het besef van 
tijd raakt kwijt. Gedrag kan veranderen en er kunnen stemmingswisselingen 
optreden. Vaak worden het spreken en begrijpen moeilijker. Ook kunnen 
er problemen ontstaan in het dagelijks leven met betrekking tot activiteiten, 
wassen en aankleden, eten en communicatie. 

U staat er niet alleen voor
Er zijn hulpverleners als fysiotherapeuten, ergotherapeuten, casemanagers 
dementie en logopedisten die u kunnen begeleiden bij een aantal vragen 
of problemen waar u of uw naaste/mantelzorger in de thuissituatie tegen 
aanloopt. Deze hulpverleners zijn gespecialiseerd op het gebied van 
dementie en werkzaam in het Dementie Netwerk.

Wat is het Dementie netwerk?
Het Dementie Netwerk is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde 
hulpverleners (fysiotherapie, ergotherapie, casemanagers en logopedie) in de 
regio Helmond. Deze hulpverleners zijn speciaal geschoold in het omgaan met 
mensen met dementie en het behandelen en begeleiden in de thuissituatie. 
Het doel is dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.Ook kan 
de mantelzorger begeleid worden in de zorg rondom degene met dementie. 
Hieronder leest u met welke vragen u terecht kunt bij:

De logopedist: 
-	 Ik	verslik	me	steeds	vaker	in	de	koffie	of	moet	veel	hoesten,	kuchen.	
 Ook het eten van het ontbijt verloopt steeds slechter/moeizamer doordat  
 ik moeite heb met slikken.

- Het wordt steeds lastiger een gesprek te voeren met iemand over dingen  
 die kort geleden hebben plaatsgevonden; hoe kan ik het beste 
 communiceren en zijn hier hulpmiddelen voor?
- Mijn vader/moeder kan steeds vaker niet op woorden komen, kan ik hier  
 nog wat aan doen en hoe kan ik hem/haar het beste ondersteunen?

De fysiotherapeut:
- Ik heb steeds meer moeite met lopen, heb last van balansproblemen en val  
 steeds vaker, kan ik hier training in krijgen?
- Door mijn slechte conditie en/of spierverzwakking kom ik steeds minder in  
 beweging, hoe kan ik deze spiraal doorbreken?
- Ik ben net ontslagen uit het ziekenhuis en ben op zoek naar een 
 gespecialiseerde hulpverlener die mij kan begeleiden in het bewegen en/of  
 revalideren.

De ergotherapeut:
- Alles wordt me uit handen genomen, welke activiteiten kan ik nog wel 
 zelf uitvoeren?
- Hoe kan ik dagelijkse activiteiten, zoals wassen/aankleden, koken, in de 
 tuin werken etc. weer gaan doen of blijven doen? 
- Mijn partner begrijpt mij niet meer zo goed, hoe kan ik hiermee omgaan?  
 Mijn partner zit maar in zijn stoel en onderneemt geen activiteiten. 
 Kan ik dit doorbreken en is dit goed?
- De zorg voor mijn partner wordt te zwaar. Hoe kan ik toch mijn partner 
 blijven verzorgen? En hoe kan ik de veiligheid in huis verbeteren?

En de casemanager dementie:
- Ik heb moeite om de zorg te organiseren. Kan ik daarin ondersteund   
 worden?
- Er gebeurt zoveel, maar wie kan mij vertellen waar ik met al mijn vragen 
 op het gebied van dementie terecht kan?
- Ik zou graag thuis door iemand begeleid willen worden, die daar waar 
 nodig, inspringt, of hulp organiseert en zorgt dat ik zo lang mogelijk thuis  
 kan blijven wonen.


