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Wat nu?
U staat er niet alleen voor!

Vóór en na de diagnose ‘dementie’ zijn er vaak veel vragen en is er 
onzekerheid over de toekomst. 

Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig blijven?
Wat als ik hulp nodig heb?
Hoe kan ik mijn dagen op een fijne manier blijven invullen?
Wat moet ik regelen voor de toekomst?

Zomaar wat vragen die u of uw naaste(n) ongetwijfeld zullen hebben en 
waarop niet eenvoudig antwoord te geven is. Maar gelukkig staat u er 
niet alleen voor; de casemanager dementie helpt u hierbij!

Dementie Twente is het samenwerkingsverband in Twente tussen  
ca. 50 zorg- en welzijnsorganisaties. Door samenwerking en afstemming 
op het gebied van diensten en zorg, komen wij gezamenlijk tot een 
goede kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie 
en hun naasten.

Mensen met dementie en hun omgeving kunnen daardoor beter 
omgaan met dementie, hun draagkracht en participatie in de 
maatschappij wordt zoveel mogelijk vergroot en de zorgbelasting 
verlicht. Daarnaast doorlopen zij zo soepel mogelijk het levenspad 
dementie.

Dementiezorg
in twente

Meer informatie of contact opnemen?
Bel of mail ons:
T. 06 102 680 38

M. info@dementietwente.nl

www.dementietwente.nlwww.dementietwente.nl

Over Dementie Twente



De casemanager 
dementie
Wat is een casemanager dementie?
Een casemanager is een hulpverlener die veel weet over dementie en 
hoe u hier mee om kunt gaan. En het belangrijkste van allemaal, de 
casemanager biedt u en uw naaste(n) een luisterend oor en ondersteunt 
u in het ziekteproces van dementie. 

Ook voor de diagnose kan de casemanager al worden ingezet.  
Vaak spelen er veel vragen en onzekerheden. Een casemanager kan  
u hierbij ondersteunen.

Wat doet een casemanager?
De casemanager begeleidt u en uw naaste(n) bij de gevolgen van uw 
ziekte voor uw dagelijks leven thuis. Daarnaast ondersteunt hij u bij  
het nemen van beslissingen ten aanzien van de zorg en welzijn die u 
nodig heeft.

De casemanager denkt actief met u mee en adviseert u als u vragen 
heeft over bijvoorbeeld zorg, wonen en wet- en regelgeving. 
De casemanager informeert u en probeert de noodzakelijke zorg en 
ondersteuning met u te organiseren en te coördineren. Tevens verwijst 
hij u door naar de door u gekozen zorgverlener of instantie(s).

Persoonlijke begeleiding
U staat centraal. De casemanager werkt altijd vanuit  
uw wensen en behoeften en die van uw mantelzorger.  
De begeleiding en zorg wordt hier dan ook op afgestemd.  

1 casemanager; een vertrouwd gezicht

Een vaste casemanager is van groot belang om de juiste 
zorg te kunnen bieden, afgestemd op uw persoonlijke situatie.

De casemanager is werkzaam voor een zorg instelling, maar gaat 
onafhankelijk te werk. 

Casemanager inschakelen?
Het is voor u en uw naaste(n) van belang om in een zo vroeg mogelijk 
stadium de begeleiding van een casemanager in te schakelen. Zo kunt u 
problemen in de toekomst voorkomen. 

De huisarts kan u rechtstreeks doorverwijzen maar u kunt ook zelf 
contact opnemen. Diverse zorgorganisaties hebben casemanagers  
in dienst. 

In Twente werken de casemanagers dementie vanuit hun eigen 
zorgorganisatie. Hij adviseert u en uw mantelzorger op basis van  
uw persoonlijke wensen en voorkeur. 

Op onze website vindt u de contactgegevens van alle Twentse 
aanbieders casemanagement dementie:
www.dementietwente.nl/wie-kan-u-helpenwww.dementietwente.nl/wie-kan-u-helpen

Hoe vind ik een
casemanager dementie?

www.dementietwente.nl

Kosten en vergoeding
Inzet van een casemanager is in de meeste gevallen gratis en 
wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Als u een WLZ 
indicatie heeft dan valt het onder de eigen bijdrage die u betaald.

‘De casemanager biedt ondersteuning aan mensen 

met dementie en hun mantelzorger.’
 ‘ Het is lang onduidelijk 
geweest dat ik dementie heb.  
De casemanager heeft mij en 
mijn naasten in deze periode 
van onduidelijkheid begeleidt. 
Dat vond ik erg fijn.’

 Mens met dementie

Bekijk onze website 
voor meer informatie


