
Casemanager dementie
persoonlijke begeleiding van thuiswonende 

mensen met dementie en de mantelzorg

Dementie
Iedereen vergeet wel eens wat, 
daar hoeft u niet oud voor te 
zijn. Het geheugen gaat met het 
stijgen van de jaren langzaam 
achteruit. Bij de meeste ouderen 
leidt achteruitgang in het 
geheugen niet tot een verstoring 
van het dagelijks leven. Er is 
dan sprake van normale 
ouderdomsvergeetachtigheid. 

Bij dementie is er geen sprake 
van vergeetachtigheid, maar van 
geheugenproblemen die het 
dagelijks functioneren verstoren.

Kwijt
Zoek in mijn geheugen 
Naar dingen die ik kwijt ben 
Verzin meermalen een ‘leugen’ 
Omdat ik de waarheid niet 
meer ken. 

Tineke Boer-Sander 



Goeree Overflakkee

Achtergrondinformatie Ketenzorg Dementie GO
Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee (GO) is een 
samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders, 
vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en de gemeente GO.
De keten richt zich in eerste instantie op de begeleiding van 
thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Het doel is het thuis wonen zo lang mogelijk op een 
verantwoorde manier mogelijk te maken door de 
hulpverlening rondom de cliënt af te stemmen en te 
optimaliseren. 

Vast en vertrouwd
Als bij u dementie is vastgesteld, 
brengt dit veel onzekerheid met 
zich mee. Hoe gaat uw toekomst 
eruitzien? Welke problemen 
kunt u verwachten in uw 
dagelijkse functioneren? Kunt u 
thuis blijven wonen? Hoe 
organiseert u hulp? U kunt met 
deze en andere vragen terecht 
bij een casemanager dementie. 
Zij/hij biedt onafhankelijke en 
persoonlijke begeleiding die 
breed wordt ingezet. 

Een casemanager informeert, 
begeleidt, denkt mee, adviseert 
en regelt zo nodig zorg.
De casemanager is in 
samenwerking met de 
wijkverpleegkundige en de 
huisarts de spil in de zorg aan 
de persoon met dementie en de 
omgeving.

Op Goeree-Overflakkee werken 
casemanagers voor alle mensen 
met dementie en hun 
mantelzorgers. 

Zij werken onafhankelijk van 
de zorgaanbieders. Zij 
onderhouden de contacten met 
de persoon met dementie, de 
mantelzorgers, de huisarts, 
andere behandelaars en/of 
zorgverleners.

Casemanagement wordt 
vergoed vanuit de  
Zorgverzekeringswet (Zvw) of 
vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz), afhankelijk van uw 
situatie.

Meer informatie
Voor meer informatie en/of 
aanmelding kunt u een e-mail 
sturen naar 
info@ketenzorgdementie-go.nl
of telefonisch contact opnemen 
met één van de casemanagers 
van maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00 en 16.30 uur, 
telefoon 06 83 67 84 17.
Of neem een kijkje op 
www.ketenzorgdementie-zhe.nl
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