De Rijnhoven - Casemanager dementie bij u thuis

Hoe kunt u ons bereiken?

Aanmelding en bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren
(u kunt vragen naar één van onze casemanagers dementie) via het algemene
telefoonnummer van De Rijnhoven: 0348 - 44 17 14 of via het e-mailadres:
casemanagementdementie@rijnhoven.nl
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.rijnhoven.nl

Wat zijn de kosten?

De inzet van de casemanager dementie valt onder de Basisverzekering (Zvw).
U betaalt geen eigen bijdrage en bovendien is het eigen risico niet van toepassing.
Als u een indicatie heeft voor opname (Wlz-indicatie) is inzet van de casemanager
onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
U betaalt in dat geval een inkomensafhankelijke bijdrage.

Nadere informatie?

Op de site www.alzheimer-nederland.nl kunt u terecht voor meer informatie,
zoals de digitale sociale kaart van de regio West Utrecht en voor het verkrijgen
van folders, boeken en dvd’s over dementie.
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden
door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds
bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn/haar naaste. Het gaat
hierbij om langdurige zorg die onbetaald is.

0348 - 44 17 14

casemanagementdementie@rijnhoven.nl
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Als geheugenverlies en vergeetachtigheid een probleem wordt.
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- Biedt informatie, advies, ondersteuning en begeleiding.
Dit kan voor uzelf, uw familie, mantelzorger en/of hulpverleners.
- Zal in het gehele hulpverleningstraject een vast aanspreekpunt zijn
voor alle betrokkenen. Zij/hij zal hierin bemiddelen en coördineren.
- Houdt uw huisarts op de hoogte over het hulpverleningstraject
(uw huisarts is medisch eindverantwoordelijk zolang u in de thuissituatie verblijft).

Signalen van dementie:
1. Vergeetachtigheid
Eén van de meest voorkomende symptomen is het vergeten van
nieuwe informatie.
2. Problemen met dagelijkse handelingen
Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Denk aan hobby’s en het
regelen van financiën. Ook zaken die gepland moeten worden of in
een bepaalde volgorde uitgevoerd, leveren problemen op.
3. Vergissingen met tijd en plaats
Het besef van tijd wordt minder en de weg vinden kan lastig worden.
4. Taalproblemen
Met dementie kan het moeilijk zijn een gesprek te volgen. Woorden
en namen worden vergeten. Praten gaat minder vloeiend.
5. Kwijtraken van spullen
Spullen op niet gebruikelijke plekken neerleggen en kwijtraken.
6. Slecht beoordelingsvermogen
Situaties worden slechter ingeschat en er worden onlogische
keuzes gemaakt.
7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
Problemen bij hobby’s, sport en het voeren van gesprekken. Vaker
terugtrekken en minder ondernemen. Urenlang voor de televisie
zitten en langer slapen.
8. Veranderingen in gedrag en karakter
Gedrag en karakter kunnen veranderen zoals verwardheid,
achterdocht, depressiviteit en angst. Ook kunnen er stemmingswisselingen zonder duidelijke aanleiding zijn.
9. Onrust
Eén van de symptomen van dementie is onrust.
10. Visuele problemen
Problemen bij het lezen, afstand schatten en onderscheiden.

