Kosten / Aanmelden
Op dit moment zijn er geen extra kosten verbonden aan deze hulp,
behoudens de eigen bijdrage voor de Wlz.
Uw casemanager kan u hierover informeren.

Netwerk
Dementie / Geriatrie
Oost-Veluwe

Uw huisarts, de poli geriatrie van het ziekenhuis en GGNet kunnen u
voor casemanagement aanmelden bij het Geheugensteunpunt.
Meer informatie hierover is te krijgen bij de Geheugensteunpunten in
onze regio:
•
Geheugensteunpunt Apeldoorn, tel.nr. 06 - 12677788
•
Geheugensteunpunt Epe, tel.nr. 06 - 82677999
•
Geheugensteunpunt Brummen/Eerbeek, tel.nr. 06 - 28457299
•
Geheugensteunpunt Hattem, tel.nr. 038 - 4432881
Zie ook: www.netwerkdementie.nl en www.hetgeheugensteunpunt.nl

Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe
Samenwerken voor betere dementiezorg

CASEMANAGEMENT
DEMENTIE

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Hattem zijn geen netwerkpartners,
maar zijn wel betrokken en dragen (ﬁnancieel) bij aan onze initiatieven.

Informatie voor cliënten

(Beginnende) dementie roept vragen op

Uw Casemanager

Wanneer u geheugenproblemen heeft of bij u dementie is vastgesteld,
is het heel begrijpelijk dat dit veel vragen bij u oproept.
Wat is er met u aan de hand en hoe krijgt u daar het juiste antwoord op?
Hoe gaat uw toekomst er mogelijk uitzien? Welke problemen kunt u
verwachten in uw dagelijks functioneren? Hoe organiseert u hulp?
Bij wie kunt u terecht met al uw vragen?

• Is een onafhankelijke, professionele hulpverlener bij wie u terecht
kunt met uw vragen.
• Wil graag naast u en uw partner/mantelzorgers staan. Met elkaar
zoeken naar de optimale weg.
• Luistert naar uw wensen en behoeften en is aanvullend aan
hetgeen u zelf mee- en inbrengt. Voor medische zaken blijft uw
huisarts of specialist uw aanspreekpunt. De casemanager overlegt
indien nodig met de huisarts of andere hulpverleners.
• Daarnaast kan hij/zij al naar gelang uw wensen:
o meedenken, advies en informatie geven over de ziekte
o zorg regelen en coördineren
o vraagbaak zijn
o ondersteuning en begeleiding bieden aan de mantelzorger(s)

Laten wij helderheid bieden;
obstakels wegnemen, geen
nieuwe opwerpen.

Dit alles met het doel om u en uw partner zo lang mogelijk op de
meest passende en veilige wijze thuis te laten wonen.
De casemanagers van het Netwerk Dementie/Geriatrie zijn allen
hbo-plus opgeleid.
Hoe komt u aan een casemanager?
Uw huisarts, de poli geriatrie van het ziekenhuis en GGNet kunnen
u bij het Geheugensteunpunt voor casemanagement aanmelden.

Casemanagement is een initiatief van het Netwerk Dementie/
Geriatrie Oost-Veluwe. Hierin werken instellingen en individuele
beroepsbeoefenaren samen aan ketenzorg dementie.
Het Netwerk heeft als aandachtsgebied: Apeldoorn, Brummen, Epe,
Hattem, Voorst (gedeeltelijk) en Heerde. www.netwerkdementie.nl.
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