Dementie, wat nu?

De casemanagers dementie helpen u graag

Twijfel
niet lang
en neem coner
ta
met ons op! ct
Er is altijd een casemanager bij u in de buurt!

Dementie, wat nu?

Als u de diagnose dementie heeft gekregen of wellicht nog in het diagnosetraject
zit, staat uw wereld op zijn kop. Ongetwijfeld heeft u veel vragen. Kan ik thuis blijven
wonen? Heb ik zorg nodig? En hoe regel ik dat? En hoewel hulp vragen voor u wellicht
voelt als falen, biedt de casemanager dementie u graag een helpende hand. Zij is een
hulpverlener die veel weet over dementie en hoe u hiermee om kunt gaan. Zij biedt
een luisterend oor en kan vragen over de ziekte beantwoorden. Hoe eerder u ons
inzet, hoe beter u al in een vroeg stadium de zaken kunt regelen.

Vergeet nie
t
dat ik
iemand ben
.

De casemanagers gaan op huisbezoek waarbij zij de RIVM-maatregelen hanteren.
(Handhygiëne, 1,5 meter afstand en bij klachten gaat de afspraak niet door)

Wat doet de casemanager dementie?

Samen met u bekijkt de casemanager dementie welke zorg er nodig is; wat kunt u nog
zelf doen en waar heeft u een helpende hand bij nodig? De casemanager is uw navigator in de zorg: zij weet de weg en organiseert en coördineert de zorg. Als het thuis
niet meer gaat, begeleidt zij u ook bij de verhuizing naar een Net als Thuis woonzorglocaties of een andere gewenste woonlocatie. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u
en uw mantelzorger. Goed om te weten: de casemanager dementie is werkzaam voor
ZorgAccent, maar adviseert onafhankelijk.

Persoonlijk contact

U krijgt een eigen casemanager toegewezen: dat is wel zo persoonlijk! De casemanager komt op afgesproken tijden bij u thuis. En natuurlijk is zij ook voor vragen bereikbaar buiten deze afspraken om. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de casemanagers in uw regio (zie achterzijde van deze folder). U heeft hiervoor geen verwijzing
nodig. Heeft u al wijkverpleging dan kunt u dit bij het wijkteam navragen en kan een
medewerker van het wijkteam contact met ons opnemen. Het is altijd raadzaam om
uw vermoedens met de huisarts te bespreken. De huisarts kan ook een casemanager
inschakelen.

Wat zijn de kosten?

Iedereen in Nederland met alzheimer of een andere vorm van dementie, heeft recht
op een casemanager dementie. De financiering loopt via de basisverzekering van uw
zorgverzekering. Dit betekent dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Is er al een
WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie dan wordt het casemanagement vergoed vanuit
deze indicatie.

Wie

U kunt altijd contact opnemen via 0900 0678, u wordt dan doorgeschakeld naar de
casemanager in uw regio. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de casemanagers, tussen 8.30-17.30 uur of mail naar casemanagersdementie@zorgaccent.nl

Team casemanagers dementie bij ZorgAccent
Annet Zilverberg

Gemeente Hellendoorn
a.zilverberg@zorgaccent.nl
T. 06 13 92 34 02
Werkdagen: ma-di-wo-do
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Cindy Weierink-Koekkoek

Hildegard Tummers

Evelien Morsink-Meussen

Rianne Leeftink-Willems

Diny Roerink-Zenderink

Gemeente Hellendoorn
e.noordman@zorgaccent.nl
T. 06 10 29 01 03
Werkdagen: di-do-vr

Gemeente Hellendoorn
H.tummers@zorgaccent.nl
T. 06 58 90 67 83
Werkdagen: di-wo-vr

Gemeente Hellendoorn
c.weierink@zorgaccent.nl
T. 06 12 72 40 82
Werkdagen: di-wo-do

Gemeente Hellendoorn
e.morsink@zorgaccent.nl
T. 06 30 69 72 47
Werkdagen: di-wo-vr

ri.leeftink@zorgaccent.nl
T. 06 83 16 12 40
Werkdagen: ma-di-do

Gemeente Almelo
d.roerink@zorgaccent.nl
T. 06 20 13 71 36
Werkdagen: ma-di-do-vr

Winanda Reefhuis-ter Brake

Linda Broeze-Fokkert

Gemeente Tubbergen

Gemeente Twenterand
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Ellen de Vries-Noordman

Gemeente Twenterand

w.terbrake@zorgaccent.nl
T. 06 55 69 82 54
Werkdagen: ma-di-do

l.broeze@zorgaccent.nl
T. 06 55 69 81 18
Werkdagen: ma-di-do

Monique Tuitert-Podt

Wendy
Nij Bijvank-Schoot Uiterkamp

Gemeente Rijssen-Holten
m.tuitert@zorgaccent.nl
T. 06 22 44 33 70
Werkdagen: ma-di-do-vr

Marjo Veldhof-Schothuis

Gemeente Wierden en Rijssen-Holten
w.nijbijvank@zorgaccent.nl
T. 06 15 02 23 53
Werkdagen: di-wo-do

Gemeente Wierden

m.veldhof@zorgaccent.nl
T. 06 55 69 80 40
Werkdagen: ma-di-do
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