Dementie,
wat nu?

Dementie, wat nu?
Is er een diagnose of heeft de huisarts
een sterk vermoeden van dementie?
Dan komen er veel vragen op u af.
De gespecialiseerde casemanagers
dementie van Netwerk Dementie Fryslân
beantwoorden graag uw vragen en
helpen u op weg.

Netwerk Dementie Fryslân
Iedereen in Fryslân die vragen
heeft over gespecialiseerd
casemanagement dementie,
kan terecht bij Netwerk
Dementie Fryslân. Dit is een
samenwerkingsverband van
vijf Friese zorgorganisaties.
De gespecialiseerde
casemanagers dementie
werken nauw met elkaar
samen. Zij delen kennis,
wisselen ervaringen uit en
stemmen hun werkwijzen
op elkaar af.
Advies en ondersteuning
Een casemanager dementie
ondersteunt en begeleidt

u en uw naasten bij de
veranderingen waarmee u bij
dementie te maken krijgt. We
geven adviezen om uw leven
aan te passen aan de nieuwe
werkelijkheid. Wij werken nauw
samen met uw huisarts, deze is
en blijft verantwoordelijk voor
de medische zorg.
U kunt bij onze casemanagers
dementie terecht met al uw
vragen over dementie, wonen,
zorg, relaties en een zinvolle
invulling van de dag. Hoe vaak
de casemanager dementie bij u
langskomt, verschilt per situatie.
We doen er alles aan om u zo
lang mogelijk zelfstandig en veilig
thuis te kunnen laten wonen.

Maatwerk

Persoonsgerichte zorg
We streven ernaar de kwaliteit van leven
van mensen met dementie en hun naasten
zo goed mogelijk te laten zijn. Onze
casemanagers dementie bekijken wat er
mogelijk is binnen de beperkingen van de
ziekte. We focussen daarbij op wat u wél
kunt. Daar passen wij de zorg op aan.
Wij bieden maatwerk, want ‘kwaliteit
van leven’ is en voelt voor iedereen anders.
Persoonsgerichte zorg, dat is waar de
gespecialiseerde casemanagers van
Netwerk Dementie Fryslân voor staan.
Eigen kracht
Wij gaan zoveel mogelijk uit van uw eigen
kracht. Daarnaast brengt de casemanager
dementie uw netwerk van familie, vrienden
en buren in kaart. We bekijken welke rol al
deze mensen hebben in uw dagelijkse leven
en hoe ze elkaar kunnen versterken.
Samen kunnen we meer
We werken nauw samen met andere
zorgprofessionals, zoals de huisarts,
specialisten, de wijkverpleegkundige of
uw huishoudelijke hulp. Uw wensen en
behoeftes zijn het uitgangspunt bij deze
samenwerking.
Kortom, u staat er niet alleen voor.

Alle gespecialiseerde casemanagers
dementie in Fryslân zijn aangesloten
bij Netwerk Dementie Fryslân.
Meer informatie is te vinden op
www.netwerkdementiefryslan.nl

KwadrantGroep (De Friese
Wouden, Palet en Elkander)
www.kwadrantgroep.nl
088-512 70 00
Thuiszorg Het Friese Land
www.thfl.nl
088-510 99 10
Thuiszorg Zuidwest Friesland
www.mijnantonius.nl
0515-46 16 16
B.g.g. 088-510 99 10
Meriant
www.meriant.nl
088-603 03 33
ZuidOostZorg
www.zuidoostzorg.nl
0800-571 71 71

