
U heeft geen verwijzing nodig

Voor de inzet van de casemanager dementie is geen 
verwijzing of indicatie nodig. U kunt rechtstreeks met STMG 
contact opnemen. Hoe de begeleiding van de casemanager 
dementie gefinancierd wordt, is afhankelijk van uw situatie. 
De casemanager kan u hier meer over vertellen.

Waar werken de casemanagers dementie?

Casemanagers dementie vindt u bij vrijwel elke zorg-
organisatie in uw gemeente. Zij werken op dezelfde 
manier en hebben overleg met elkaar. Dus ook voor u is 
een casemanager dementie dichtbij.

Wilt u meer informatie over de 
casemanagers dementie?

Neem contact op met het team casemanagers dementie 
van STMG via telefoonnummer (088) 032 16 77. Bent 
u op zoek naar een casemanager in een specifieke 
gemeente? Kijk dan op www.stmg.nl voor 
de contactgegevens. 

Persoonlijke zorg van STMG. 
Nét even anders.

Als vergeten een probleem wordt
Onze casemanager dementie is er voor u
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Herkent u deze signalen in combinatie met 
vergeetachtigheid? 

•  Ik heb moeite met bijvoorbeeld koffie zetten of andere 
huishoudelijke activiteiten.

•  Ik kan niet meer op woorden komen of vind het lastig om een 
gesprek te volgen.

•  Ik weet niet welke dag het is, vergeet de weg naar huis of kan 
de winkel niet vinden, ik herken de buurman niet meer.

•  Ik vind het lastig situaties te beoordelen, ga zonder jas naar 
buiten in de winter of steek gevaarlijk de weg over.

•  Plannen en organiseren lukt mij niet meer zo goed.
•  Ik berg dingen verkeerd op en vind bijvoorbeeld mijn 

schoenen in de koelkast.
•  Mijn stemming en gedrag verandert en ik ben bijvoorbeeld 

somber, gelaten, angstig, onrustig of juist overdreven 
uitgelaten.

•  Ik ben sneller boos, geagiteerd of juist veel vriendelijker.
•  Ik neem geen initiatief meer, bijvoorbeeld om een hobby uit te 

oefenen, ik ben bang om fouten te maken.

U kunt bij ons terecht

Vergeet u steeds vaker dingen en beïnvloedt dit uw dagelijks leven? 
Blijf niet te lang met uw zorgen rondlopen. Voor vragen, hulp 
en ondersteuning kunt u terecht bij de casemanagers dementie 
van STMG. De casemanager dementie is er voor iedereen bij wie 
vergeetachtigheid een probleem wordt in het dagelijks leven of 
als de diagnose dementie is gesteld. Ook als u partner, familielid, 
mantelzorger of hulpverlener bent, kunt bij ons terecht.

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen waarbij 
de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest 
voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Bij deze 
ziekte raken geleidelijk steeds meer hersencellen beschadigd. Dit 
gaat gepaard met gevoelens van verwardheid en vergeetachtigheid.

Wat doet een casemanager dementie voor u?

De casemanager dementie kan uw vragen beantwoorden vanaf 
het allereerste moment dat u een gevoel heeft dat er iets niet 
klopt. Samen met de casemanager onderzoekt u wat de oorzaken 
van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en 
hoe de situatie verder onderzocht kan worden. Onze casemanager 
dementie maakt gebruik van professionele methoden. Ook werkt 
hij of zij samen met de huisarts. Zo brengt de casemanager 
zorgproblemen in kaart en ontstaat een helder beeld van wat er aan 
de hand is.  

Gedurende het hele ziekteproces begeleidt onze casemanager u 
en uw familie in de thuissituatie. Hij of zij kent namelijk de vele 
mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, 
wijst u daarin de weg en ondersteunt waar nodig. 
De casemanager dementie:

•  geeft informatie en advies
•  bekijkt met u uw zorgbehoefte
•  bemiddelt bij zorg en hulpverlening
•  begeleidt en ondersteunt u, uw familie en mantelzorgers 

gedurende het gehele ziekteproces, vanaf het eerste signaal 
van vergeetachtigheid

•  heeft een signalerende functie
•  behartigt uw belangen


