Betrokken
organisaties:
Meandergroep
Zuid-Limburg
Sevagram
Zorgcentra
Cicero Zorggroep
Mondriaan
Regionale
Huisartsenvereniging
Regio OZL
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
Steunpunt
Mantelzorg
Zuyderland
Verpleeghuis
Bergweide
Parc Imstenrade
Lionarons
Alzheimer
Nederland
Afdeling Parkstad
Gemeenten:
Heerlen
Kerkrade
Brunssum
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal

Het aantal mensen met dementie neemt snel toe en zal
binnen 25 jaar verdubbeld zijn. Bijna iedereen zal er mee te
maken krijgen, als patiënt of als mantelzorger. In de regio
Parkstad werken sinds 2009 allerlei organisaties samen om u
hulp en steun te bieden bij dementie door de inzet van
Casemanagers Dementie.

Wat is dementie?

Iedereen is wel eens vergeetachtig en naarmate we ouder
worden, wordt dat soms erger. We spreken pas van dementie
als door geheugenproblemen en/of veranderingen in het
gedrag het dagelijks functioneren steeds moeilijker gaat.
Denk aan problemen bij het wassen, aankleden, koken,
boodschappen doen, op bezoek gaan.
Het kan moeilijk zijn om daar mee om te gaan, zowel voor de
patiënt als voor de mantelzorger.

Wat kan de Casemanager Dementie voor u betekenen?

Dementie wordt nu nog vaak (te) laat onderkend. Weten wat
er aan de hand is, helpt om er mee om te kunnen gaan.
De Casemanager Dementie kan patiënt en mantelzorger
daarbij ondersteunen en is een luisterend oor en
aanspreekpunt. Thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving,
bespreekt u samen welke hulp nodig is. Dat kan gaan over
zorg, materiële kwesties, zingeving, wonen en veiligheid.
De Casemanager Dementie bezoekt u regelmatig, hoe vaak
hangt af van uw situatie.

Heeft u vragen?

Maakt u zich zorgen over vergeetachtigheid bij uzelf, uw
partner, uw ouder(s) of een andere naaste? Neem dan contact
op met uw huisarts. Hij of zij kan u vervolgens doorverwijzen
naar een Casemanager Dementie van Hulp bij dementie.

Wilt u meer weten over Hulp bij dementie?

Bel/mail dan met Nicole Thomas van Hulp bij Dementie Parkstad

+31 (0)6-14353182 nicole.thomas@hulpbijdementie.nl
Of kijk op www.hulpbijdementie.nl

