Ondersteuning bij
dementie

Voelt u zich vaker verward of onrustig? Krijgt u het gevoel dat uw geheugen
u steeds meer in de steek laat? Of merkt u deze signalen bij iemand in uw
omgeving? Er kan sprake zijn van (beginnende) dementie.
Omgaan met en acceptatie van dementie is vaak lastig. Zowel voor de omgeving
als voor de persoon om wie het gaat. Zorggroep Charim biedt ondersteuning. U
kunt bij ons terecht voor begeleiding en expertise. Dit wordt casemanagement
genoemd. Onze casemanagers helpen en ondersteunen u graag!
Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor symptomen die optreden door
beschadiging van de hersenen. Het gevolg is dat ons brein niet meer alle
gegevens kan verwerken. De geestelijke vermogens gaan achteruit. In totaal zijn
er wel 50 verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende vorm is
Alzheimer.
Wat zijn symptomen van dementie?
Neemt u bij uzelf veranderingen waar? Of ziet u verontrustende signalen bij
iemand in uw omgeving? Dementie gaat vaak gepaard met diverse symptomen.
Herkent u één of meerdere van de onderstaande signalen?
• We vergeten allemaal weleens iets. U vergeet echter vooral nieuwe informatie.
Daarom kunt u bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde vraag stellen.
• Ineens niet meer weten waar u bent. Het besef van tijd en plaats neemt af.
• U kent uzelf niet terug. Zonder aanleiding kan uw stemming omslaan. U kunt
angstig of achterdochtig worden. U kan dingen doen die u eerder nooit deed.
• Dementie veroorzaakt vaak onrust. Daardoor lijkt het dat u constant moet
opruimen, dingen zoekt of iets anders moet doen.
• Wanneer er sprake is van dementie krijgt een persoon steeds meer moeite
met de gewone dagelijkse handelingen. Zo kan het bereiden van een maaltijd
of het zetten van koffie tot problemen leiden. U vergeet de volgorde van
handelingen of gaat middenin een handeling wat anders doen.

Hoe kan Charim u helpen?
Als er sprake is van een dementie vraagt dat veel van de persoon zelf en van zijn
of haar omgeving. Soms raakt men overbelast. Onze casemanagers bieden hulp
bij de acceptatie van de dementie, kennis over het ziektebeeld en de zoektocht
naar passende hulp en zorg.
Wie zijn de casemanagers dementie?
De casemanagers van Zorggroep Charim zijn ervaren maatschappelijk werkers die
een erkende HBO+-opleiding hebben gevolgd tot "Casemanagement kwetsbare
ouderen en dementie". Zij hebben veel kennis van alle vormen van dementie.
Daarnaast hebben ze jarenlange ervaring. Onze casemanagers kennen de sociale
kaart in uw omgeving goed. Zij weten precies waar u terecht kunt. Daardoor
kunnen zij u op een praktische manier adviseren en begeleiden. De casemanagers
werken nauw samen met onder andere huisartsen, praktijkondersteuners en
geriaters in het ziekenhuis.
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Vergoeding en contact
Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een indicatie
hiervoor kan voor u worden opgesteld door Zorggroep Charim. Er zijn geen
kosten verbonden aan deze zorgverlening. Ook als u een Wlz-indicatie heeft en
zelfstandig woont, kunt u casemanagement ontvangen. U betaalt dan een eigen
bijdrage aan het CAK.
Charim is aangesloten bij de volgende regionale netwerken:
• Samenwerkingsverband Dementiezorg Veenendaal
• Netwerk Dementie Zeist
• DementieNet: netwerk Rhenen

Is er sprake van of een vermoeden van dementie?
Dan kan de huisarts, de geriater of de (wijk)verpleegkundige u naar ons verwijzen.
U kunt ook zelf contact opnemen via 0800-0711 of
klantenservice@zorggroepcharim.nl.
Samen. Toegewijd. Professioneel. Vanuit deze kernwaarden verleent Charim zorg
en ondersteuning aan ouderen in de regio’s Zeist en Veenendaal. Onze zorg is
totaalzorg: voor lichaam, geest én ziel. Ruimte voor zingeving en levensvragen
vinden we belangrijk. Daarmee onderscheidt Charim zich. We bieden zorg die
verder gaat.
www.zorggroepcharim.nl/dementie
Kijk voor meer informatie, tips en ervaringsverhalen op www.dementie.nl.
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