
Zorgzoeker
Dementie en zorg in Twente 

- geordend op één plek
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UNIEKE 
OPLOSSING

Dé oplossing voor 
overzicht en inzicht in 
het totale zorg- en 
welzijnsaanbod rond 
dementie in Twente. 

Iedereen goed 
bereikbaar met 
adres, telefoonnummer, 
mail en website.

DEMENTIEZORG
ZOEKEN ÉN VINDEN



Zorgzoeker

Praktisch in je werk: op lokaal niveau 
inzicht krijgen in het aanbod voor 
mensen met dementie en hun naasten 
(ook voor specifieke doelgroepen).

Zoeken op gemeente en/of 
categorie, vanuit het zorgpad. 
Vind de zorgaanbieder die je zoekt. 

Twente op de kaart
De zorgzoeker geeft op lokaal niveau inzicht 
in het zorgaanbod voor mensen met 
dementie en hun naasten (ook voor 
specifieke doelgroepen). Alle informatie 
wordt doorlopend geactualiseerd. 

WWW.DEMENTIETWENTE.NL/ZORGZOEKER

“Het samenbrengen van de 
professional en mensen met 

dementie en hun naasten 
(of andere geïnteresseerden) 

in deze regio.”

TOTAAL OVERZICHT AANBOD

UNIEK & ACTUEEL 

OVERAL BENADERBAAR



Vind alle 
zorgverleners 
bij dementie

CATEGORIE

GEMEENTE

VEEL GEZOCHT

ZOEK OP



Dementie Twente is het samenwerkings-
verband in Twente tussen ca. 40 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.

Mensen met dementie en hun omgeving 
kunnen daardoor beter omgaan met 
dementie, hun draagkracht en participatie 
in de maatschappij wordt zoveel mogelijk 
vergroot en de zorgbelasting verlicht. 
Daarnaast doorlopen zij zo soepel 
mogelijk het levenspad dementie.

OVER 
DEMENTIE TWENTE

“Ik wist niet dat er 
zoveel mogelijkheden 
zijn rondom dementie 

in Twente”

Mantelzorger 

Rijssen

Wat anderen zeggen... 



“Eindelijk orde 
in de chaos”

Wijkverpleegkundige 

Almelo

Wat anderen zeggen... 

WWW.DEMENTIETWENTE.NL/ZORGZOEKER

40  zorg- en welzijnsorganisaties

14  gemeentes 

7  zorgthema’s

1 online tool:



T.  06 10268038

M. zorgzoeker@dementietwente.nl

Meer informatie of contact opnemen?
Bel of mail ons:

WWW.DEMENTIETWENTE.NL


