Ons doel

De casemanager

Het doel van Hulp bij dementie is ervoor
te zorgen dat u, cliënt en mantelzorger,
gebruik kunt maken van een samenhangend,
afgestemd en gecoördineerd geheel
van zorg en diensten. Dat er afspraken
gemaakt worden tussen u en uw eventuele
hulpverlener(s) waar iedereen zich aan
houdt. Dat er voor u één aanspreekpunt is,
de casemanager. Om dit te realiseren werken
een groot aantal ketenzorgpartners in de
regio Midden-Limburg samen en zijn zij de
dragers van Hulp bij dementie.

De casemanager is de ‘spin in het web’ bij Hulp
bij dementie en kan u vanaf het eerste bezoek
aan uw huisarts ondersteunen en begeleiden.
De casemanager biedt begeleiding, stemt af,
bemiddelt, coördineert, bewaakt en evalueert.
Ook adviseert de casemanager de eventuele
overige betrokken hulpverleners gedurende
het gehele proces. Maar de casemanager is
vooral een luisterend oor en hét aanspreekpunt voor u!

Antwoorden
Als u vragen heeft over dementie kunt u
in eerste instantie terecht bij uw huisarts.
De huisarts kan u vervolgens doorverwijzen
naar Hulp bij dementie. Hulp bij dementie
helpt u bij het beantwoorden van uw vragen
en voorziet in uw behoeften. Vragen die
kunnen gaan over zorg, materiële kwesties,
zingeving, wonen en veiligheid.

De dementievrijwilliger
De dementievrijwilliger is een gespecialiseerde vrijwilliger en kan bij u thuis komen
ter ondersteuning. Zij/hij kan een gesprekspartner zijn voor de mantelzorger, tijdelijk
zorgtaken overnemen (aanwezigheidshulp)
en kan adviseren over de dingen van alle dag.
In de loop van het traject wordt bekeken of
inzet van een dementievrijwilliger zinvol is
en of deze beschikbaar is.

Vragen?
Heeft u vragen over de dienstverlening van
Hulp bij dementie of wilt u dementievrijwilliger
worden? Bel dan met 088-610 4141 of mail
naar: contact@hulpbijdementie.nl
Onze medewerkers helpen u graag verder.
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Waarom is er Hulp bij dementie?

Wat is dementie?

In 2030 zal het aantal mensen met de
diagnose dementie in de regio MiddenLimburg verdubbeld zijn. Helaas rust er nog
steeds een taboe op dementie. We benoemen
het liever niet omdat we er bang voor zijn.
Niet ten onrechte, want het is en blijft een
breuklijn in ieders leven, maar het helpt niet
om het niet onder ogen te zien. Dit taboe
moet doorbroken worden.

Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke
achteruitgang van het geestelijk functioneren.
Meestal staan geheugenstoornissen op de
voorgrond. Alléén geheugenstoornissen
maken iemand nog niet dement. We spreken
pas van dementie als er een combinatie van
geheugenstoornissen optreedt die zo ernstig
is dat ze het dagelijks functioneren van
iemand belemmeren. Denk hier bijvoorbeeld
aan het niet meer kunnen uitvoeren van
allerlei dagelijkse bezigheden zoals wassen,
koken en aankleden. Maar ook problemen met
de spraak zoals woorden niet meer begrijpen
en niet meer goed kunnen praten.

Dementie wordt nu nog vaak (te) laat
onderkend. En dat is jammer. Een tijdige
diagnose stellen maakt vaak een einde aan
een periode van onzekerheid. Weten wat er
aan de hand is, helpt om er mee om te kunnen
gaan. En er kan, indien nodig, gezocht worden
naar de juiste vormen van hulp.

Ook kan het karakter en het gedrag
veranderen bijvoorbeeld door toename
van boosheid, angst en achterdocht.
Plannen, organiseren en logisch nadenken
gaan steeds moeilijker.

Hulp bij Dementie biedt u steun en informatie

