Meer info?
Kijk op dementie-noordoostoverijssel.nl
‘Een casemanager staat voor u klaar. Het is iemand
die er voor u is en een luisterend oor biedt!’

casemanagers info
Beter thuis wonen

Nienke Gerrits
n.gerrits@beter-thuis-wonen.nl
06 100 454 54

Buurtzorg
Anouk Bouma
anoukbouma@buurtzorgnederland.com
06 102 498 83

Carinova
Roelie Cazemier
r.cazemier@carinova.nl
06 531 784 31

casemanagers
dementie-noordoostoverijssel.nl

dementie

Herken dementie
Hoe herkent u iemand met geheugenproblemen of dementie?
Onderstaande signalen kunnen helpen.
Vergeten van
Nieuwe informatie
Belangrijke data of gebeurtenissen
Namen en eenvoudige woorden
Tijd en plaats

Slecht beoordelingsvermogen
Verlies van initiatief nemen
Wisselende stemmingen
Problemen met sociale activiteiten

Taalproblemen

Problemen met
Dagelijkse handelingen uitvoeren
Dingen plannen of
in de juiste volgorde uitvoeren
Terugvinden van spullen
Beslissingen nemen

Heeft u, of uw naaste, geheugenproblemen of een
vermoeden van dementie? Uw huisarts kan u helpen
met het stellen van de diagnose, of u doorverwijzen
naar een specialist.
Tevens kan de huisarts helpen bij het inschakelen
van een casemanager dementie. U kunt ook zelf
rechtstreeks bellen met een casemanager.

Wat doet een casemanager eigenlijk?

Gedragsveranderingen

Niet het juiste woord vinden
Moeite om een gesprek te voeren
Steeds hetzelfde vragen of vertellen
Praten gaat minder vloeiend

Netwerk Dementie Noord-Oost Overijssel:
in de gemeenten Hardenberg & Ommen

Vijf omgangstips
1 : Blijf altijd vriendelijk en geduldig
2: Praat duidelijk en gebruik korte zinnen
3: Zorg voor oogcontact
4: Betrek de persoon in het gesprek
5: Zeg duidelijk wat u gaat doen

1 : Informatie geven
2: Advies en ondersteuning
3 : Begeleiding
4 : Regelen van zorg en hulp
5 : Vraagbaak voor partners, familie en mantelzorgers tijdens het hele proces
6 : Behartigen van de belangen van u en van uw mantelzorger(s)
Een casemanager is iemand die u en uw mantelzorger(s) begeleidt, vast aanspreekpunt is voor u en uw naasten en zo nodig
overlegt met de huisarts en zorgverleners. Hiervoor wordt altijd uw
toestemming gevraagd. De casemanager werkt onafhankelijk en
heeft een speciale opleiding gevolgd. Een casemanager staat voor
u klaar. Iemand die er voor u is en een luisterend oor biedt.

online: dementie-noordoostoverijssel.nl

