
DEMENTIE
…EN DAN?

BEGELEIDING BIJ 
DEMENTIE OF 

HET VERMOEDEN 
VAN DEMENTIE

HELPDESK KWETSBARE 
OUDEREN ACHTERHOEK

Heeft u vragen of hulp nodig bij 
het inschakelen van begeleiding? 
De Helpdesk Kwetsbare Ouderen 
is een vraagbaak voor vragen over 
ouderenzorg en zij kunnen de juiste 
begeleiding in gang zetten.
 
De Helpdesk is te bereiken op tel. 
085 - 485 75 80. 

Huisartsen en geriaters kunnen 
wanneer nodig via deze helpdesk 
snel begeleiding in gang zetten.

Voor meer informatie:
www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl
www.dementieachterhoek.nl

   Deze folder wordt 

u aangeboden door 

de samenwerkende 

zorgorganisaties in  

de Achterhoek. 

DE THUISZORGORGANISATIES VOOR BEGELEIDING 
BIJ DEMENTIE

Organisatie: Telefoon: Gemeenten:

Azora 0315 - 33 82 22 Montferland, Oude IJsselstreek

Buurtzorg 0900 - 69 06 906 Alle gemeenten

Careaz 0544 - 39 70 10
Aalten, Berkelland, Oost Gelre  
en Winterswijk

Gouden Leeuwgroep 0315 - 39 69 50
Doetinchem, Oude IJsselstreek, 
Montferland, Bronckhorst

Livio 0900 - 92 00 Berkelland

Marga Klompé 0544 - 46 37 88
Aalten, Berkelland, Oost Gelre, 
Winterswijk

Markenheem 0314 -37 79 12 Bronckhorst, Doetinchem 

Sensire 0900 - 88 56 Alle gemeenten



HEEFT U ZORGEN OF 
VRAGEN RONDOM HET 
GEHEUGEN OF DEMENTIE?

Maakt u zich zorgen omdat u merkt 
dat u of uw naaste steeds meer 
dingen vergeet of ziet u dat het 
gedrag verandert? Is er een niet 
pluis gevoel? Er klopt iets niet, maar 
er is nog moeilijk een vinger op te 
leggen. Zou er sprake kunnen zijn van 
dementie, wat is dementie eigenlijk 
en wat kan ik verwachten? En als er 
een diagnose dementie is, wie helpt 
me om te gaan met deze diagnose? 
Wat gaat er veranderen? Waar kan ik 
terecht met mijn vragen en zorgen en 
hoe is de hulp geregeld? 

BEGELEIDING BIJ 
(VERMOEDEN VAN) 
DEMENTIE

Dementie is een ingrijpende ziekte met 
grote gevolgen. De ziekte ontwikkelt 
zich bij iedereen verschillend, en kan 
veel vragen oproepen. Het is goed 
om te weten dat u er niet alleen voor 
staat. In uw woonplaats is begeleiding 
bij (een vermoeden van) dementie 
beschikbaar. De begeleider (ook wel 
casemanager genoemd) is voor u en 

uw naasten het vaste aanspreekpunt. 
Zij komt bij u thuis en bespreekt 
bijvoorbeeld met u wat u kunt 
verwachten, hoe u om kunt gaan met 
de veranderingen die de ziekte in uw 
leven veroorzaakt, zij geeft praktische 
tips die het dagelijks leven makkelijker 
kunnen maken en geeft u informatie 
over hulp en ondersteuning wanneer 
u dat nodig heeft. De begeleider heeft 
waar nodig ook contact met andere 
hulpverleners en kan in overleg met u 
andere hulpverleners inschakelen.

In de Achterhoek verzorgen 
wijkverpleegkundigen de begeleiding 
bij (een vermoeden van) dementie. 
U kunt deze begeleiding aanvragen 
bij één van de thuiszorgorganisaties 
in uw gemeente. Ook als er geen 
verzorging nodig is. U kunt zelf 
rechtstreeks contact opnemen met 
een van de thuiszorgorganisaties in de 

regio via de telefoonnummers op de 
achterzijde. De wijkverpleegkundige 
overlegt vervolgens met u wat nodig 
is in uw situatie. Een verwijzing van 
de huisarts of de geriater is niet nodig 
en de kosten worden volledig vergoed 
door de zorgverzekeraar. Natuurlijk 
kunt u de begeleiding vooraf 
bespreken met uw huisarts.

Heeft u een vermoeden 
van dementie? Maak dan 
een afspraak om uw zorgen 
te bespreken met uw 
huisarts. Weten wat er aan de 
hand is geeft duidelijkheid en 
meer begrip.

OOK VOOR DE 
NAASTEN

Dementie treft ook de 
naasten. Ook uw leven 
verandert. Dat kan zwaar zijn. 
Het is belangrijk te voorkomen 
dat u zelf overbelast raakt. De 
begeleiding bij dementie is 
er ook voor u. Om u te helpen 
zo goed mogelijk om te gaan 
met de veranderingen bij uw 
naaste en u te ondersteunen 
en te adviseren. 

HOE REGEL IK BEGELEIDING BIJ DEMENTIE?


