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Deze brochure is bedoeld voor mensen bij wie de diagnose ‘dementie’  
is gesteld of bij wie een vermoeden van dementie bestaat en voor hun 
naasten.

Dementie is een ziekte die veel impact heeft op het leven van u en op dat 
van uw naasten/mantelzorgers. Een tijdige diagnose en de juiste behande-
ling, hulp en begeleiding zijn van groot belang om het leven van u allen te 
verlichten.

In deze brochure kunt u lezen hoe goede zorg aan mensen met (een  
vermoeden van) dementie en hun naasten eruit moet zien volgens de  
landelijke ‘Zorgstandaard Dementie’ (2013). Er is aangegeven op welke  
vormen van dementiezorg u een beroep kunt doen in de regio Helmond 
(Peelregio). Het gaat om de zorg en ondersteuning in de stadia voor, tijdens 
en na de diagnose ‘dementie’. Deze patiënteninformatiefolder is afgeleid 
van het ‘Zorgprogramma Dementie regio Helmond’ (Quartz, transmuraal 
centrum september 2015).

De onderdelen van goede dementie zorg die in deze brochure worden  
beschreven zijn:
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1. Tijdige en duidelijke informatie
 
Bij (vermoedens van) dementie is het voor u van groot belang, dat u zo snel 
mogelijk kunt beschikken over duidelijke informatie.

Informatie over de eerste tekenen van dementie en een niet-pluis gevoel
Voor informatie over de eerste tekenen van dementie en een niet-pluis 
gevoel kunt u terecht bij:

• de folder ‘Signalen van Dementie’ waarin de 10 signalen van dementie  
 staan, zie hiervoor de website van Guido van uw gemeente of 
 www.quartztransmuraal.nl/Quartz/Dementie-Producten;

• de geheugentest op de website van Alzheimer Nederland 
 www.geheugentest.nl;

• de informatie over soorten dementie en over dementie op jonge 
 leeftijd op www.alzheimer-nederland.nl/informatie;

• voor mensen die moeite hebben met het Nederlands is informatie   
 in de eigen taal beschikbaar, zie hiervoor informatie bijzondere 
 doelgroepen op www.quartztransmuraal.nl/Quartz/Dementie-
 Producten;

• een casemanager dementie, dat is een verpleegkundige met kennis 
 van dementie en de problemen die daarvan het gevolg kunnen 
 zijn voor de patiënt zelf en diens omgeving (mantelzorger, familie, 
 buren etc.). Ondersteuning van een Casemanager dementie kunt u 
 aanvragen via:
4uw huisarts
4de zorgcentrale van Savant Zorg, 0492-57 20 00 of 
 zorgcentrale@savant-zorg.nl
4de zorgcentrale van de Zorgboog, 0900-899 86 36 of 
 zorgcentrale@zorgboog.nl
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• Binnen elke gemeente zijn er functionarissen die u op enige manier   
 informatie kunnen geven over (een vermoeden van) dementie. 
 Zij kunnen u ook in contact brengen met een casemanager bij u in 
 de buurt.

Helmond: Wijkteam Noord (Helmond-Noord, Dierdonk) 
   06 48 57 66 12 en sociaalteamnoord@levgroep.nl, 
   Wijkteam West (Brandevoort, Helmond-west, 
   ’t Hout, Stiphout, Warande) 06 48 57 66 24 en 
   sociaalteamwest@levgroep.nl, Wijkteam Oost 
   (Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-oost) 06 48 57 66 86 
   en sociaalteamoost@levgroep.nl, Wijkteam 
   Centrum-Binnenstad 06 48 57 66 18 en 
   sociaalteamcentrum-binnenstad@levgroep.nl.

Deurne: Gebiedsteams: 06 26 69 18 91 en 
   info@gebiedsteamdeurne.nl
   Contactpersonen in elke wijk en kerkdorp LEV: 0493-35 25 00  
   en sociaalteamdeurne@levgroep.nl 

Gemert- Dorpsondersteuners: 
Bakel:  www.gemert-bakel.nl/aanspreekpunt-in-de-buurt
   
Laarbeek: Teams Zorg en Welzijn bereikbaar via contactformulier op
   www.laarbeek.nl/teamz&w of telefonisch op
   0492-46 97 00

Asten: Lokale steunpunt Guido Asten: 0493-44 12 33 en 
   info@guidoasten.onmicrosoft.com, 
   Steunpunt Mantelzorg: 0493-44 12 34 

Someren:  Steunpunt Mantelzorg: 0493-44 12 34
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Informatie nadat diagnose ‘dementie’ (bijna) is gesteld
Als de diagnose dementie (bijna) is gesteld, kunt u gebruik maken van:
• de Eerste Hulp Bij Dementie koffer. In deze koffer zit veel informatie
  over het ziektebeeld en over hoe het beste met mensen met dementie
  kan worden omgegaan. Deze koffer is bedoeld voor mensen met 
 dementie en hun mantelzorgers maar ook voor de (klein)kinderen 
 en andere mensen die in hun naaste omgeving geconfronteerd worden  
 met iemand met dementie. De koffer wordt uitgeleend door de 
 casemanagers dementie en de Steunpunten Mantelzorg in, Laarbeek,  
 Asten en Someren. Voor allochtone ouderen met een Turkse of   
 Marokkaanse afkomst en voor mensen met een verstandelijke    
 beperking die dementie ontwikkelen is eveneens materiaal opgenomen  
 in deze koffer en ook op de website van Quartz Transmuraal geplaatst 
 (www.quartztransmuraal.nl/Quartz/Dementie-Producten zie Informatie  
 voor bijzondere doelgroepen).

• folders van het Elkerliek ziekenhuis (www.elkerliek.nl/Patientenfolders)  
 en de GGZ Oost Brabant (ggzoostbrabant.nl/clienten/grip-informatie 
 centra).

• de informatie van het Steunpunt Mantelzorg van de Welzijns-
 organisaties LEVgroep (voor Helmond, Deurne en Gemert-Bakel), 
 Onis (voor Asten en Someren) en Vierbinden (voor Laarbeek).

• de openbare bibliotheek in uw gemeente

Wat te doen als u nog vragen hebt
Blijf niet met vragen rondlopen na het lezen van de informatie. Uw  
vragen kunt u bijvoorbeeld bespreken met de huisarts, de geriater in het  
Elkerliek ziekenhuis, de casemanager dementie, de wijkverpleegkundige,  
Steunpunt Mantelzorg van LEV, Onis en Vierbinden, bezoek het Alzheimer 
Café in Helmond of raadpleeg bijvoorbeeld de Alzheimer telefoon via  
0800-50 88.
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2. Signaleren van klachten en actief verwijzen

Hulpmiddelen
Heeft u zelf of iemand uit uw omgeving (familie, vrienden of een  
thuiszorgmedewerker) het gevoel dat u steeds vergeetachtiger wordt of 
het overzicht kwijtraakt en wordt mogelijk aan een beginnende fase van 
dementie gedacht, dan is het belangrijk dat u hierover zo snel mogelijk 
duidelijkheid krijgt. U kunt voor hulp bij deze problemen ook al een beroep 
doen op de hulpmiddelen uit:

• de Zorgboog thuiszorgwinkel
 Zorgboogcentrum Keyserinnedael
 0492-34 87 82 of www.zorgboogthuiszorgwinkel.nl
• de Medicura Zorgwinkel Geldrop 
 Bogardeind 19
 088-00 71 100 of info@medicura.nl
 met uitleenpunten op locaties Savant Zorg
• de Ouderenwinkel Helmond
 Geysendorfferstraat 1b
 0492-55 50 61 of www.ouderenwinkel.nl/helmond
• de geheugenwinkel in Tilburg
 www.geheugenwinkeltilburg.nl

Zelf signaleren
Het is heel goed als u, als betrokkene zelf, alert bent op signalen van  
dementie. Deze signalen en vermoedens van dementie kunt u vervolgens 
bespreken als u bij uw huisarts bent of met een medisch specialist in het 
ziekenhuis.

Het is ook mogelijk om uw vermoedens te bespreken met de zorgverlener 
van de thuiszorg die bij u over de vloer komt of iemand van een Welzijns- 
organisatie bijv. bij het huisbezoek bij 75-jarigen (in Helmond en Laarbeek) 
of bij een andere activiteit van LEV (voor Helmond, Deurne en Gemert-
Bakel), Onis (voor Asten en Someren) en Vierbinden (voor Laarbeek). Zie 
voor gegevens Welzijnsorganisaties pagina 16. 
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Signaleren door huisarts en specialist Ouderenzorg
Huisartsen en specialisten Ouderenzorg zijn speciaal bijgeschoold op het  
gebied van het tijdig signaleren en diagnosticeren van dementie. Zij zijn 
alert op signalen die kunnen wijzen op geheugenproblemen, gedrags-
verandering of problemen met zelfredzaamheid. Als zij bijzonderheden  
signaleren, zullen ze die open met u bespreken en u ondersteunen bij het  
krijgen van duidelijkheid omtrent de diagnose dementie.

Als deze of andere zorgverleners de mogelijke signalen zelf niet opmerken, 
kunt u zelf uw vermoedens noteren en ter sprake brengen.

Casemanagers dementie
Casemanagers dementie kunnen u ook ondersteunen tijdens het traject 
van diagnosestelling. Zij hebben daarbij nauw contact met uw huisarts of 
medisch specialist. 

Ondersteuning van een casemanager kunt u aanvragen via:
• uw huisarts, uw medisch specialist (geriater, neuroloog, internist)  

• de zorgcentrale van De Zorgboog, 0900-899 86 36, 
 zorgcentrale@zorgboog.nl;

• de zorgcentrale van Savant Zorg, 0492-57 20 00, 
 zorgcentrale@savant-zorg.nl. 
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3. Snelle en juiste diagnostiek 

Het is van groot belang, dat u en/of uw mantelzorger zo snel mogelijk 
een bezoek brengt aan uw huisarts. Uw huisarts kan dan in een zo vroeg  
mogelijk stadium vaststellen of er sprake is van ‘dementie’ en er kan dan 
ook zo snel mogelijk de juiste hulp worden ingezet. Op die manier wordt 
voorkomen, dat u en uw mantelzorger overbelast raken en een (tijdelijke) 
opname noodzakelijk is.

Verwijzen voor diagnostiek
Het is ook mogelijk dat uw huisarts een specialist Ouderengeneeskunde 
vraagt om samen te werken bij het stellen van de diagnose. Als u of uw naaste 
jonger is dan 65 jaar, zal de huisarts u voor verdere diagnostiek verwijzen 
naar de neuroloog. Als u ouder bent dan 65 jaar en u ook andere ziektes 
heeft, kunt u worden doorverwezen naar de klinisch geriater van het Elkerliek 
ziekenhuis. Als er bij u of uw naaste niet alleen een vermoeden van demen-
tie is maar er ook andere psychische problemen bestaan, kan de huisarts u  
doorverwijzen naar de GGZ Oost Brabant. Van deze pyschische- en  
gedragsproblemen heeft 60% - 70% van de mensen met dementie in meer 
of mindere mate last.

Proces van diagnostiek
De huisarts, de zorgverleners in het Elkerliek ziekenhuis en de GGZ Oost  
Brabant bepalen eerst of er medisch gezien daadwerkelijk sprake is van 
een vorm van dementie. Daarna moet worden onderzocht welke infor-
matie, begeleiding en hulp u en uw naaste nodig hebben. In de regio  
Helmond is afgesproken, dat dit wordt gedaan door de casemanager demen-
tie (zie: vaste begeleider en het opstellen van een persoonlijk zorgplan). Als 
u voor diagnostiek bent doorverwezen naar de GGZ Oost Brabant zullen de  
PIT-verpleegkundige en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige samen 
met u onderzoeken welke begeleiding en ondersteuning voor u gewenst is.
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Uw eigen informatie over uw situatie is belangrijk!
Uw informatie en de informatie van uw mantelzorger kunnen bijdragen 
aan het stellen van een snelle en juiste diagnose. U kunt uw klachten  
bijvoorbeeld van te voren opschrijven en meenemen naar het onderzoek 
bij de huisarts, specialist Ouderengeneeskunde, klinisch geriater in het  
Elkerliek ziekenhuis en bij de GGZ Oost Brabant.

Voor tips voor een gesprek bij de huisarts:
• Zie: www.alzheimer-nederland.nl/informatie/wat-is-dementie/
 diagnose/in-gesprek-met-de-huisarts
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4. Vaste begeleider en het opstellen van een 
  persoonlijk zorgplan na de diagnose ‘dementie’ 

Casemanager dementie
Nadat de diagnose ‘dementie’ is gesteld, kan de huisarts, de geriater of de 
neuroloog u in contact brengen met de casemanager dementie.

De casemanager stelt samen met u een indicatie voor casemanagement 
dementie. Daarnaast maakt de casemanager dementie samen met u en 
uw mantelzorger een zogeheten “zorgplan” dat is afgestemd op uw vragen, 
problemen, wensen, behoeften en gewoonten.

De casemanager dementie is goed op de hoogte van alle zorgvoorzie- 
ningen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en van regio- 
nale activiteiten zoals dagopvang, lotgenotencontact en sociale en sportieve  
activiteiten.

Zorgplan
Het zorgplan heeft tot doel de zorg van de verschillende zorgverleners goed 
op elkaar af te stemmen. Uw casemanager dementie overlegt daartoe met 
andere zorgverleners, zoals de huisarts, fysiotherapeut en thuiszorgmede-
werkers. De casemanager zorgt, dat de gemaakte behandelafspraken uit 
het persoonlijk zorgplan terug te vinden zijn in het ZorgLeefPlan dat bij u 
thuis komt te liggen. Het ZorgLeefPlan is een map met informatie die samen 
met u wordt opgesteld en waar iedere zorgverlener waarmee u te maken 
hebt zijn/haar bevindingen in noteert. De Zorgleefplannen van Zorgboog 
en Savant Zorg zien er anders uit, maar zijn qua inhoud hetzelfde.
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Begeleidingsproces
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.

Als u in een verpleeghuis gaat wonen, begeleidt de casemanager u en uw 
mantelzorger bij de overgang naar deze nieuwe situatie. Daarna wordt het 
contact beëindigd. 

Bij uw overlijden biedt de casemanager de benodigde nazorg aan uw  
mantelzorger, waarna het contact wordt beëindigd.
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5. Behandeling, hulp en begeleiding 

Behandeling en begeleiding
Samen met uw huisarts of casemanager dementie kunnen u en uw  
mantelzorger bespreken welke behandeling en begeleiding er in de verschil-
lende stadia van de ziekte nodig zijn. Alle zorg is erop gericht om het voor u  
beiden mogelijk te maken, ondanks de ziekte, zo veel mogelijk uw eigen 
leven te leiden. Afhankelijk van de situatie kan deze zorg bestaan uit:

Activiteiten afgestemd op de persoonlijke leefstijl en mogelijkheden
U en uw mantelzorger kunnen samen met de casemanager dementie  
kijken welke dagactiviteiten goed bij u passen. De activiteiten moeten 
passen bij uw leefstijl, persoonlijke (leer)mogelijkheden, waarden en  
(culturele) achtergrond. Een deskundig team begeleidt u bij de activiteiten. 
Zo mogelijk dicht bij huis, in de eigen wijk.

Ook voor uw mantelzorger is ondersteuning, begeleiding en lotgenoten-
contact mogelijk via:
• de GGZ Oost Brabant (ondersteuningsgroep voor mantelzorgers)

• de Mantelzorgsteunpunten van de Welzijnsorganisaties LEV 
 (voor Helmond, Deurne en Gemert-Bakel), Onis (voor Asten en 
 Someren) en de Vierbinden (voor Laarbeek)

• de thuiszorgorganisaties de Zorgboog (Zorg in Balans) en Savant Zorg  
 (gespecialiseerde thuisbegeleiding)

• de Dementelcoach, een vorm van gratis telefonische hulpverlening, 
 via 0800-022 80 77 of www.dementelcoach.nl. 
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Veilig en vertrouwd wonen
Voor iemand met dementie is een veilige en vertrouwde woonomgeving 
erg belangrijk. Helaas kan het zo zijn dat uw eigen huis, dat ooit zo veilig 
en vertrouwd was, u een onveilig gevoel geeft. Misschien doordat er teveel 
geluidprikkels zijn of doordat u er de weg niet meer weet. Dit kan angst, 
achterdocht of somberheid veroorzaken.

Gelukkig zijn er allerlei aanpassingen mogelijk om het gevoel van veiligheid 
weer te vergroten, zoals:
• de inrichting van het huis eenvoudiger en overzichtelijker maken;

• geluidsprikkels weghalen;

• technologische mogelijkheden waarmee uw mantelzorger u kan 
 volgen en u uw bewegingsvrijheid kunt behouden.

De casemanager dementie kan de mogelijkheden met u en uw  
mantelzorger bespreken. U kunt ook zelf contact opnemen met een  
(geriatrisch) ergotherapeut van de Zorgboog, Savant Zorg, het Elkerliek 
ziekenhuis of een zelfstandig gevestigde ergotherapeut bij u in de buurt 
(zie ook de adressenlijst van het Dementienetwerk op de website van 
het ketenzorgprogramma Dementie, www.quartztransmuraal.nl/Quartz/ 
Dementie-Producten).

De Hulpmiddelenwijzer van Vilans bevat een overzicht van mogelijke 
hulpmiddelen om uw woonomgeving veilig en vertrouwd te laten zijn, 
zie hiervoor www.hulpmiddelenwijzer.nl. 
Op de website www.thuiswonenmetdementie.nl vindt u ook nuttige  
informatie over veilig wonen.
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Informatie over de mogelijkheden van GPS-systemen voor mensen met 
dementie kunt u vinden op www.domoticawonenzorg.nl/Site_Domotica/
docs/keuzehulp-gps-systemen-dementie-gehandicapten.pdf. 

Als het (volledig) thuis wonen ondanks de aanpassingen niet langer  
mogelijk is, kunt u verhuizen naar een aangepaste woonomgeving of een 
woonvorm met speciale dementiezorg. U kunt dan kiezen uit:
• het samenwonen met een kleine groep medebewoners met 
 deskundige begeleiding (kleinschalig groepswonen);

• het wonen in een verpleeghuis waar speciaal rekening wordt 
 gehouden met de behoeftes en wensen van mensen met dementie,   
 ook op jonge leeftijd;

• een eigen appartement met de mogelijkheid van dag- en nachtopvang  
 en de mogelijkheid om samen met uw partner te blijven wonen.

De Zorgboog, Savant Zorg en particulieren, zoals zorgboerderijen, bieden 
deze woonvormen aan. Ook bij het kiezen van een nieuwe woonomgeving 
die bij u past, kan uw casemanager dementie u adviseren.

Tijdelijke overname van zorg
Het kan gebeuren, dat u als mantelzorger de onophoudelijke zorg aan uw 
naaste bijna niet meer volhoudt. In dat geval kan tijdelijke overname van 
zorg uitkomst bieden. We noemen dit ook wel “respijtzorg”. U kunt daarbij 
denken aan:
• iemand kan een aantal uren in de week bij uw naaste thuis komen of  
 hem/haar naar buiten nemen zodat u een momentje voor uzelf heeft.  
 Dit kan een vrijwilliger of zorgverlener zijn;
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• uw naaste wordt buitenshuis opgevangen, bijvoorbeeld in de vorm
 van dagopvang, een zorgboerderij of een logeerhuis. De Zorgboog 
 beschikt sinds 2015 over een groepswoning waar uw naaste met 
 (een vermoeden van) dementie tijdelijk opgevangen kan worden als 
 u door de zorg voor uw naaste overbelast dreigt te raken;

• een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager 
 waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.
 
Hulp bij het huishouden en de dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld 
eten en drinken en persoonlijke hygiëne kan uw zorg ook verlichten.  
Huishoudelijke hulp kunt u bij de gemeente aanvragen. Hulp bij dage- 
lijkse activiteiten kan geleverd worden door de thuiszorgorganisaties  
De Zorgboog en Savant Zorg.

Als de zorg voor uw naaste voor u te zwaar dreigt te worden, doet u er goed 
aan de zorg tijdelijk uit handen te geven. Misschien geeft dit u een schuld-
gevoel, maar u kunt de zorg voor uw naaste uiteindelijk langer volhouden 
als u af en toe gebruik maakt van respijtzorg. U kunt hierdoor langer samen 
thuis wonen.

Een overzicht van respijtzorgmogelijkheden kunt u vinden op 
www.respijtwijzer.nl en bij uw casemanager dementie.

Crisishulp
Het kan voorkomen dat uw lichamelijke toestand plotseling achteruit gaat 
of dat uw mantelzorger plotseling uitvalt. In dit soort acute situaties kan 
uw huisarts “crisishulp” inschakelen. Deze hulp bestaat bijvoorbeeld uit 
een tijdelijke opname in een verpleeghuis of de acute zorg thuis. Crisishulp 
kan een langdurige of permanente opname mogelijk voorkomen. Indien de 
crisisopname het gevolg is van psychische- en/of gedragsproblemen kan  
de patiënt voor een (tijdelijke) behandeling opgenomen worden in de  
Ouderenkliniek van GGZ Oost Brabant.
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Het is raadzaam om een aantal persoonlijke gegevens en wensen op te 
schrijven en zorgvuldig te bewaren. Het gaat dan om de vragen:
• Wie is uw huisarts?
• Wie is uw casemanager dementie of wijkverpleegkundige?
• Welke medicijnen gebruikt u?
• In welke zorglocatie zou u willen worden opgenomen in geval van een  
 crisisopname. Het is bij een crisisopname niet altijd mogelijk om aan  
 deze wensen tegemoet te komen.
• Over welke indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning   
 (Wmo), wijkzorg of Wet langdurige zorg (Wlz) beschikt u?
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6. Nog vragen?

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze uitgave nog vragen, kijk dan op:
• www.alzheimer-nederland.nl 
• www.quartztransmuraal.nl/Quartz/Dementie-Producten
 of bel de telefonische hulpdienst van Alzheimer Nederland: 0800-50 88.

Nuttige informatie
Nog een keer de nuttige informatie voor u op een rij:
• www.alzheimer-nederland.nl/informatie
• www.quartztransmuraal.nl/Quartz/Dementie-Producten
• de zorgcentrale van Savant Zorg, 0492-57 20 00 of 
 zorgcentrale@savant-zorg.nl
• de zorgcentrale van de Zorgboog, 0900-899 86 36 of 
 zorgcentrale@zorgboog.nl
• www.elkerliek.nl/Patientenfolders 
• ggzoostbrabant.nl/clienten/grip-informatiecentra
• de Zorgboog thuiszorgwinkel, Zorgboogcentrum Keyserinnedael
 0492-34 87 82 of www.zorgboogthuiszorgwinkel.nl
• de Ouderenwinkel Helmond, Geysendorfferstraat 1b
 0492-55 50 61 of www.ouderenwinkel.nl/helmond
• De geheugenwinkel in Tilburg, www.geheugenwinkeltilburg.nl
• www.alzheimer-nederland.nl/informatie/wat-is-dementie/diagnose/
 in-gesprek-met-de-huisarts.aspx 
• www.hulpmiddelenwijzer.nl
• www.thuiswonenmetdementie.nl 
• www.domoticawonenzorg.nl/Site_Domotica/docs/keuzehulp-gps-
 systemen-dementie-gehandicapten.pdf 
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• www.oniswelzijn.nl, 0493-44 12 34 
 (o.a. Steunpunt Mantelzorg, Lokaal steunpunt Asten)
• www.levgroep.nl, 0492-59 89 89 
 (o.a. wijkteams, Steunpunt Mantelzorg)
• www.vierbinden.nl, 0492-32 88 00 
 (o.a. mantelzorgondersteuning, dorpsondersteuners)
• www.gemert-bakel.nl/aanspreekpunt-in-de-buurt 
 (dorpsondersteuners)
• www.laarbeek.nl/productenh/wmo-loket 
 (dorpsondersteuners)
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