Contactgegevens per zorgorganisatie
Vink aan welke zorgorganisatie in uw stadsdeel/gemeente
is vertegenwoordigd
□

Cardia

070-8008888

klantenbureau@cardia.nl

□

Eykenburg

070-7507000

casemanagers@eykenburg.nl

□

Evita Zorg

070-3141602

info@evitazorg.nl

□

Florence

070-4131000

info@florence.nl

□

HVP Zorg

070-3114311

info@hvpzorg.nl

□

HWW Zorg

070-3793300

klantenservice@hwwzorg.nl

□

Johannahuis

070-5124500

info@vanommerenpark.nl

□

Respect wonenzorg-welzijn

070-3069153

casemanagement@respectzorggroep.nl

□

Saffier

0800-7233437

servicebureau@saffiergroep.nl

□

SWZ

070-5123200

zorgbemiddelingSWZ@swz-zorg.nl

□

WZH

070-7561600

klantenservice@wzh.nl

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Vrederustlaan 180 (p/a Basalt)
2543 SW Den Haag

□

de Zorgster

070-3643376

info@dezorgster.nl

info@transmuralezorg.nl

www.geheugensteunpunt.nl

Heeft u, of uw naaste, een vermoeden
van dementie?
Vraag dan om ondersteuning
van een casemanager dementie

Wat doet een casemanager
dementie?

Wat kan een casemanager dementie
voor u betekenen?

Mensen bij wie de diagnose dementie
gesteld is, kunnen op verzoek een vaste
begeleider toegewezen krijgen; een
casemanager dementie. Een casemanager
dementie informeert, begeleidt, denkt
mee, adviseert, regelt zorg en helpt
keuzes te maken. Zo helpt de
casemanager dementie u en uw naasten
om te gaan met de dementie en met de
gevolgen (bijvoorbeeld ten aanzien van
gedragsverandering) daarvan in het
dagelijks leven. Het doel van de
casemanager is om te zorgen dat de
persoon met dementie zo lang mogelijk in
de eigen omgeving kan blijven wonen. De
casemanager dementie kan al ingezet
worden bij een “niet-pluis” gevoel, voor
kortdurende begeleiding bij het
diagnostisch traject. Casemanagers
dementie hebben een specifieke opleiding
gevolgd. Hierdoor zijn zij deskundig op het
gebied van begeleiding van mensen met
dementie en hun naasten. Vaak zijn bij de
hulpverlening diverse hulpverleners en
zorginstellingen betrokken. De
casemanager dementie heeft een
onafhankelijke rol, hij/zij zorgt voor
samenwerking en is de schakel tussen alle
benodigde vormen van welzijn en zorg.

U kunt met al uw vragen m.b.t. dementie bij de
casemanager dementie terecht. De
casemanager dementie kan u thuis bezoeken en
is ook telefonisch en per mail bereikbaar.
Samen met u en uw mantelzorger
inventariseert de casemanager aan welke
vormen van ondersteuning en zorg u behoefte
heeft. Aan de hand daarvan overlegt de
casemanager met andere zorgverleners, zoals
de huisarts, POH ouderen,
wijkverpleegkundige, specialist
ouderengeneeskunde, ouderenconsulent of
psycholoog. Dit overleg leidt tot een
samenhangend pakket met zorg- en
welzijnsdiensten. De casemanager dementie
kan ook veel betekenen voor de mantelzorger.
Hij/zij kan de mantelzorger bijvoorbeeld van
alles vertellen over mogelijkheden voor
tijdelijke opvang (respijtzorg) en over
ontmoetingscentra.

Wanneer kunt u bij een
casemanager dementie terecht?

Hiernaast vindt u welke zorgorganisaties in uw
stadsdeel of gemeente casemanagement
dementie aanbieden. U kunt zelf kiezen bij
welke zorginstelling u een casemanager
aanvraagt. Florence heeft een expertisecentrum
voor jonge mensen met dementie (begin ziekte
voor 65 jaar). Jonge mensen met dementie uit
de hele regio kunnen zich aanmelden bij
Florence. Meer informatie is te vinden op de
website www.geheugensteunpunt.nl/
casemanager-dementie. U kunt voor
bemiddeling ook contact opnemen met de
klantenservice van uw zorgverzekering.

U kunt een beroep doen op de
casemanager dementie wanneer de
diagnose dementie gesteld is. In bepaalde
gevallen kan de casemanager ook
begeleiding bieden bij het traject naar de
diagnose dementie. Pas als iemand met
dementie verhuist naar een beschermde
woonvorm, stopt de begeleiding van de
casemanager.

Vergoeding
Over het algemeen wordt de ondersteuning van
de casemanager dementie vergoed. Dit gebeurt
ofwel door de Zorgverzekering (zonder eigen
bijdrage) of door de Wet Langdurige Zorg (met
eigen bijdrage).
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Aanvragen casemanager dementie
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