
Contact
Telefonisch van maandag t/m vrijdag 
tussen 8.00 - 17.00 uur 
via Careyn Klantenservice: 088 – 123 99 88

Of via het e-mailadres: casemanagerwestland@careyn.nl
of casemanager@careyn.nl

Of kijk op: www.careyn.nl

Algemeen postadres:
Careyn
Postbus 900
3100 AX Schiedam

DELFT-WESTLAND-OOSTLAND

De casemanager 
dementie helpt

CASEMANAGER DEMENTIE
Uw persoonlijk begeleider voor mensen 

met dementie en hun naasten



Wat doet een casemanager dementie?
Onze casemanagers zijn zeer ervaren hulpverleners met specifieke kennis 
van dementie en de mogelijkheden van zorg in de regio. Ze functioneren 
als persoonlijk begeleider in het hele ziekte- en zorgproces. Met als doel 
dat de persoon met dementie op een verantwoorde wijze zolang mogelijk 
thuis kan blijven wonen.
Ze denken mee en geven adviezen.

Hoe werkt het?
Een casemanager komt op huisbezoek en is daarnaast tijdens kantooruren 
telefonisch bereikbaar.
De casemanager blijft ook altijd uw vaste aanspreekpunt. De 
casemanager kan in overleg met u en uw naasten, diverse indicaties 
aanvragen bij de gemeente of CIZ.

Signalen van dementie
• Vergeetachtigheid, vooral bij het opslaan en verwerken van 

nieuwe informatie.

• Problemen met dagelijkse handelingen.

• Desoriëntatie in tijd en plaats. Zo kan het moeilijker worden de 
weg te vinden.

• Taalproblemen. Soms moeite om op bepaalde woorden te komen 
of te begrijpen wat er net gezegd is. 

• Kwijtraken van spullen.

• Slecht beoordelingsvermogen. Situaties worden slecht ingeschat: 
er worden onlogische keuzes gemaakt.

• Terugtrekken uit sociale activiteiten, urenlang voor de tv zitten, 
verminderd initiatief.

• Veranderingen in gedrag en karakter. Ook: stemmingswisselingen.

• Onrust.

• Problemen met het zien.

Onze casemanager komt op 
afgesproken momenten langs 
en is daarnaast telefonisch 

bereikbaar. 

Een casemanager dementie inschakelen
De zorg bij dementie is in Nederland goed geregeld: iedereen bij wie 
dementie is vast gesteld heeft recht op een casemanager. Soms kan de 
casemanager al worden ingeschakeld als er een vermoeden van dementie 
is. De casemanager regelt u via uw huisarts, geheugenpoli  of een 
wijkverpleegkundige. Maar u kunt ons ook zelf bellen.

Goed om te weten
De casemanager werkt samen met alle organisaties die te maken hebben 
met de ondersteuning van mensen met dementie. 

Wat kost het?
De casemanager wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering of vanuit het 
budget via de wet langdurige zorg.   

Heeft u te maken met dementie? Dat roept 
waarschijnlijk veel vragen op. Want wat nu? Hoe 
gaat u om met een naaste met dementie? Wat 
moet u allemaal regelen? Bij wie moet u zijn?

U kunt gerust zijn: u staat er niet alleen voor.

Bij dementie is de casemanager dementie uw 
vaste contactpersoon.


