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Thuis in Dementie

Thuiszorg voor mensen met dementie
Dementie is een ziekte die iemand langzaam maar zeker 
afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Voor veel mensen 
met dementie is de zorg die zij krijgen van hun partner, familie 
of buren in eerste instantie het belangrijkste. Er kan echter 
een moment komen dat er zorg van derden nodig is, soms als 
aanvulling, soms als vervanging.

Ondersteuning en hulp 
Meestal bespreekt u uw klachten eerst met uw huisarts. Deze kan u adviseren wat de eventuele 
vervolgstappen zijn. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een professionele begeleider: een casemanager 
dementie. De casemanager dementie van Woonzorg Flevoland is een vast aanspreekpunt: de spin in het 
web voor mensen met dementie en zijn of haar naasten. De casemanager dementie kan de verschillende 
zorgvragen zoals thuiszorg, dagbesteding en benodigde aanpassingen op elkaar afstemmen en daardoor 
een belangrijke steun zijn. De casemanager dementie kan u wegwijs maken in de mogelijkheden van alle 
regelgeving, de zorg- en dienstverlening, helpen bij het zoeken naar oplossingen bij dagelijkse problemen 
en bij het inzetten van zorg. Hiervoor werkt de casemanager dementie samen met alle betrokken disciplines 
zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, zorgadvies, het behandelteam en het PG+ team. 

Gespecialiseerde thuiszorg PG+ team
Omdat mensen met dementie (psychogeriatrie = PG) 
vaak afhankelijk zijn van verschillende soorten zorg en 
dienstverlening werken wij met een professioneel team dat 
zich speciaal op deze zorg richt, het PG+ team. Onderdeel 
van het team is de wijkverpleegkundige en de casemanager 
dementie. Het PG+ team levert alle zorgvragen vanuit 
het team, zodat mensen met dementie zoveel mogelijk 

met dezelfde zorgverlener te maken hebben. Het team is speciaal getraind en geselecteerd op basis van 
deskundigheid, kwaliteit en affiniteit met mensen met dementie. Vanuit belevingsgerichte zorg bieden zij 
structuur, rust en een gevoel van veiligheid. Zo zorgen zij er, samen met mantelzorgers of naasten voor, dat 
mensen met dementie zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis kunnen wonen.

Zinvolle dagbesteding 
Om de dag goed te structureren kan zinvolle dagbesteding uitkomst bieden. Er zijn verschillende 
vormen voor activiteiten, opvang en ondersteuning mogelijk. Voorbeelden zijn wijkpunten, zorgcentra, 
zorgboerderijen en dagopvang. Het regelen van dagbesteding gaat via het sociale wijkteam van de gemeente, 
uw Casemanager dementie kan u hierin ondersteunen.

Mantelzorgondersteuning
De zorg dragen voor iemand met dementie kan pittig zijn. U kunt hierbij vaak wel wat ondersteuning 
gebruiken. Bij Woonzorg Flevoland bieden wij u deze mantelzorgondersteuning. Wij werken graag samen 
met mantelzorgers om het welbevinden van hun familielid te bevorderen. Dit doen wij door te helpen 
bij praktische ondersteuning zoals advisering en begeleiding van een verzorgende, verpleegkundige of 
behandelaar, dagverzorging, kortdurende opname, crisisopvang, maaltijdverstrekking, personenalarmering 
en de inzet van vrijwilligers. Ook de casemanager dementie draagt bij aan mantelzorgondersteuning, 
waardoor de draagkracht van de mantelzorger behouden en/of vergroot wordt.

Woonzorg Flevoland biedt zorg 
en behandeling in alle stadia van 
dementie. Kunt u nog thuis wonen 
maar heeft u thuiszorg nodig? Bent u 
op zoek naar lotgenotencontact? Wij 
bieden u de zorg en behandeling die u 
nodig heeft en die het beste bij u past!

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen, in uw eigen vertrouwde 
omgeving? Wij kunnen met elkaar in 
gesprek gaan over de zorgbehoefte 
waardoor het vaak mogelijk is deze 
wens te realiseren.
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Kosten en vergoeding
De kosten voor een casemanager dementie worden vergoed vanuit uw zorgverzekering (ZVW). Heeft u een 
indicatie vanuit de wet langdurige Zorg (WLZ) dan valt een casemanager dementie hieronder en betaalt u 
een wettelijk bepaalde eigen bijdrage. Dit wordt geregeld door Centraal Administratie kantoor (CAK).
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Meer informatie?


