
Casemanagement 
bij dementie

Folder over casemanagement bij 
dementie in Twentse gemeenten



Diagnose dementie. 
Wat nu?

U staat er niet alleen voor!

Wat is een casemanager dementie?
Een casemanager is een hulpverlener die veel weet 
over dementie en hoe u hier mee om kunt gaan. En het 
belangrijkste van allemaal, de casemanager biedt u en 
uw naaste(n) een luisterend oor en ondersteunt u in het 
ziekteproces van dementie. Zo krijgt u de persoonlijke 
begeleiding en zorg die u nodig heeft.

Vóór en na de diagnose ‘dementie’ zijn er 
vaak veel vragen en is er veel onzekerheid 
over de toekomst. Kunt u nog thuis blijven 
wonen? Welke zorg heeft u nodig? En hoe 

regelt u dit? Zomaar wat vragen die u of uw 
naaste(n) ongetwijfeld zullen hebben en 

waarop u niet eenvoudig het antwoord krijgt. 

Maar gelukkig staat u er niet alleen voor! De 
casemanager is uw steun en toeverlaat. 



Wat doet een casemanager?
De casemanager begeleidt u en uw naaste(n) bij de gevolgen 
van uw ziekte voor uw dagelijks leven thuis. Daarnaast  
ondersteunt hij/zij u bij het nemen van beslissingen ten 
aanzien van de zorg en welzijn die u nodig heeft.

De casemanager denkt actief met u mee en adviseert u als 
u vragen heeft over bijvoorbeeld zorg, wonen en wet- en 
regelgeving. De casemanager informeert u en probeert de 
noodzakelijke zorg voor u te organiseren en te coördineren. Dit 
gebeurt altijd in samenspraak met uw mantelzorger(s). Tevens 
verwijst hij/zij u door naar de door u gekozen zorgverlener of 
instantie(s). 



Onafhankelijke advies
De casemanager is werkzaam voor een zorginstelling, 
maar gaat onafhankelijk te werk. Hij/zij adviseert u en 
uw mantelzorger op basis van uw persoonlijke wensen en 
voorkeur.

Persoonlijke begeleiding
De casemanager werkt altijd vanuit uw wensen en behoeften 
en die van uw mantelzorger. U staat centraal. De begeleiding 
en zorg wordt hier dan ook op afgestemd. 

Om de begeleiding zo persoonlijk mogelijk te maken, krijgt u 
één casemanager toegewezen. Zo heeft u een vast gezicht en 
leert u elkaar kennen. Dit is van groot belang om de zorg te 
kieden bieden, afgestemd op uw persoonlijke situatie.



Kosten en Vergoeding
De kosten voor een casemanager worden vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Dit valt onder het basispakket. Het verplichte 
eigen risico is hierop niet van toepassing.

Een casemanager inschakelen
Voor u en uw naaste is het van belang om in een zo vroeg 
mogelijk stadium de begeleiding van een casemanager in te 
schakelen. Zo kunt u problemen in de toekomst voorkomen. 
De huisarts kan u rechtstreeks doorverwijzen, maar u kunt dit 
ook ook zelf doen. Diverse zorgorganisaties in de regio Twente 
hebben casemanagers in dienst. 

Op onze website www.dementietwente.nl vindt u de 
organisaties in Twente welke casemanagement bij dementie 
leveren.  



Over Dementietwente
Dementietwente is het samenwerkings-verband in 
Twente tussen ca. 30 zorg- en welzijnsorganisaties. Door 
samenwerking en afstemming op het gebied van diensten en 
zorg, komen wij gezamenlijk tot een goede kwaliteit van zorg 
voor mensen met dementie en hun naasten. 

Op de website www.dementietwente.nl 
vindt u informatie over dementie en advies over wat te doen bij 
(een vermoeden van) dementie. Ook kunt u via de agenda zien 
wanneer er interessante bijeenkomsten bij u in de buurt zijn.

Contact
T 06-10268038
@ info@dementietwente.nl
W www.dementietwente.nl


