
CASEMANAGER DEMENTIE
UW HULP BIJ DEMENTIE

Zo geregeld!
Wilt u zorg voor uzelf of voor iemand anders regelen neem dan contact 
op met Thuiszorg Aalsmeer tel: (0297) 820966.

Naast de casemanger dementie biedt Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer onder andere:
•  Warme maaltijden via ’Tafeltje Dek Je’.
 De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de keuken
 van Zorgcentrum Aelsmeer.
•  Restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer of in wijkpunt 
 ‘Voor Elkaer’ te Kudelstaart.
•  Reisbureau ‘Op Stap’ voor vervoer van en naar ziekenhuis, familie,
 vrienden of om mee te gaan met uitstapjes georganiseerd
 door het reisbureau.
•  Een klachtenfunctionaris voor als niet alles naar wens verloopt.
•  Een cliëntenraad die de belangen behartigt van de cliënten van
 Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer.
•  Per kwartaal gratis het tijdschrift
 ‘Voor ons Allemael’.

Wilt u meer weten over onze serviceverlening,
bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur
met Zorgcentrum Aelsmeer tel.: (0297) 326050,
bezoek onze website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl
of stuur een e-mail naar: info@zorgcentrumaelsmeer.nl

TELEFOON: 0297-326050
E-MAIL: INFO@ZORGCENTRUMAELSMEER.NL

WWW.ZORGCENTRUMAELSMEER.NL
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CASEMANAGER DEMENITIE IS ONDERDEEL VAN
THUISZORG AALSMEER EN ZORGCENTRUM AELSMEER

“Iemand die je begeleidt, die er
voor je is, die deskundig is, die zorg 
kan regelen. Dat is wat mantel-
zorgers willen. Het moet normaal 
worden dat iemand met dementie 
en hun naasten een vaste begeleider 
krijgen. Iemand die hun vragen kan 
beantwoorden, die ze kunnen
bellen als het nodig is. Iemand die
een langdurige relatie aangaat
en vroegtijdig wordt ingezet,
mogelijk al voordat de diagnose
gesteld is. Die er is voor de persoon
met dementie, maar zeker ook
voor de naaste mantelzorgers.
Iemand die voorlichting geeft en
meehelpt belangrijke beslissingen
te nemen. Iemand die creatief
meedenkt om te voorkomen dat
mantelzorgers overbelast raken.”
(bron: rapport Alzheimer Nederland)

Casemanager dementie

De casemanager dementie is een
professionele hulpverlener die
ondersteuning regelt voor iemand
met dementie en/of voor hun naaste
familie en omgeving. De casemanager
is voor u een vast aanspreekpunt en
een vertrouwd gezicht.

Waarom een casemanager
dementie?

Dementie is ingrijpend voor alle
betrokkenen. U en uw naasten
weten dit maar al te goed.
De klachten ontwikkelen zich
vaak langzaam en roepen veel
vragen op. De casemanager dementie
is een hulpverlener die veel weet
over dementie en die ook weet welke
hulp er mogelijk is voor u.

Wat doet de casemanager
dementie?

De casemanager dementie:
•  geeft informatie en advies in het
 omgaan met de veranderingen die
 de ziekte in uw leven en in het leven
 van uw naasten veroorzaakt,
•  ondersteunt u en uw naaste bij
 het ontdekken en oplossen van
 de problemen,
•  is uw vaste contactpersoon die
 de zorg en hulp regelt die nodig is,
•  overlegt zo nodig met de huisarts en
 andere hulpverleners,
•  is goed op de hoogte van de ver-
 schillende organisaties die zorg en
 ondersteuning bieden in uw regio.

Samenwerking
Dementie is een complexe chronische
ziekte. Dementie treft niet alleen de
betrokkene zelf, maar ook de naaste
familie en omgeving.

Samenwerking met andere instanties
is daarom belangrijk. Uw casemanager
werkt samen met allerlei instanties die
kennis hebben van dementie om te
helpen die zorg en ondersteuning
te geven die het beste past bij de per-
soonlijke
situatie van de betrokkenen.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan samenwerking met:
•  Huisarts
•  Alzheimercentrum VUmc
•  Geheugenpoli
•  Thuiszorg
•  Ziekenhuizen
•  Verzorgings-en verpleeghuizen
•  Dagbestedingen
•  Sociaal team
•  De gemeente (WMO)
•  GGZ
•  Ketenzorg dementie

Wilt u meer informatie of
een afspraak met de
casemanager dementie?

U kunt met een casemanager
dementie in contact komen via uw
huisarts of andere zorgverleners.
Ook kunt u zelf contact opnemen.
Soms is een telefoongesprek al
voldoende. Voor hulp en ondersteuning
heeft u geen verwijzing nodig.


