
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: UWdementie@careyn.nl

Of kijk op: www.careyn.nl

Algemeen postadres:
Careyn
Postbus 900
3100 AX Schiedam

CASEMANAGER DEMENTIE

De casemanager 
dementie helpt



Wat doet een casemanager dementie?
Een casemanager dementie helpt mensen met dementie én hun naasten. 
Onze casemanagers dementie zijn ervaren hulpverleners, getraind in het 
omgaan met dementie. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt 
mee, adviseert en regelt waar nodig zorg. Alles natuurlijk in overleg met 
u en uw partner of familie.
Welke ondersteuning de casemanager precies geeft is afhankelijk van uw 
situatie en wensen.

Hoe werkt het?
Uw vaste casemanager komt op afgesproken momenten langs en 
is daarnaast telefonisch bereikbaar. U houdt ook altijd uw vaste 
aanspreekpunt zolang als nodig is. Goed om te weten: de casemanager 
houdt ook contact met uw huisarts en andere betrokken zorgverleners.

* Signalen van dementie
• Vergeetachtigheid, vooral van nieuwe informatie.

• Problemen met dagelijkse handelingen.

• Vergissingen met tijd en plaats. Zo wordt het moeilijker de weg 
te vinden.

• Taalproblemen. Woorden en namen worden vergeten; minder 
vloeiend praten.

• Kwijtraken van spullen.

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

• Terugtrekken uit sociale activiteiten, waaronder: langer slapen, 
urenlang voor de tv zitten.

• 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 vastgesteld heeft recht op een casemanager. Ook als u 
dementie vermoedt of zich zorgen maakt omtrent het geheugen. De 
Casemanager dementie kan door u zelf, de huisarts of door zorgverleners 
ingeschakeld worden. U kunt ons ook zelf bellen en wij helpen u verder.

Wat kost het?
De casemanager wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Uw 
casemanager kan u hier de juiste informatie over verschaffen in een 
persoonlijk gesprek.

Maakt u zich zorgen om uw geheugen of andere 
signalen van dementie?* 

Dat roept waarschijnlijk veel vragen op. 

Want wat nu? Wat moet u allemaal regelen?  
Bij wie moet u zijn?

U staat er niet alleen voor. Bij geheugen
problemen en dementie is de casemanager 
dementie uw steun en toeverlaat.


