PATIËNTEN
INFORMATIE
Casemanagement
Hoe nu verder

Bij de polikliniek geriatrie van het Maasstadziekenhuis kunt u (onder andere)
terecht voor een onderzoek naar het geheugen. Rondom de diagnostiek
zijn er meestal veel vragen en zorgen. Na het onderzoek op de polikliniek
geriatrie blijft vaak de vraag: “Hoe nu verder”? Voor antwoord op die vraag
kan een casemanager dementie behulpzaam zijn.
Casemanager dementie
Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert,
regelt zorg en helpt keuzes te maken. Zo helpt de casemanager
dementie u en uw naasten om te gaan met het ‘niet pluis’ gevoel of de
gediagnosticeerde dementie en met de gevolgen daarvan in het dagelijks
leven. Vaak zijn bij de hulpverlening diverse hulpverleners en
zorginstellingen betrokken.
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De casemanager dementie heeft een onafhankelijke rol, hij/zij zorgt voor
samenwerking en is de schakel tussen alle benodigde vormen van welzijn
en zorg. Daarnaast biedt de casemanager een luisterend oor en emotionele
begeleiding, zowel aan de persoon met dementie als aan diens naaste.
De casemanager dementie ziet er ook op toe dat de mantelzorger niet
overbelast raakt.
Wie regelt de aanvraag voor een casemanager dementie?
Na het gesprek over de uitslag met de geriater kan de medisch
maatschappelijk werker, in overleg met u, de inzet van de casemanager
regelen. Bij voorkeur na de diagnostiek. Als er al thuiszorg betrokken is, is
het het meest praktisch om van dezelfde organisatie een casemanager in te
zetten. Als er (nog) geen thuiszorg is dan hebben wij in de regio Rotterdam
een samenwerkingsverband met Aafje. De keuze in organisatie is uiteraard
vrij.
Wachttijd
De medisch maatschappelijk werker vraagt bij het indienen van de aanvraag
aan de gekozen organisatie om contact met u te leggen over de te
verwachtte wachttijd. Mocht het zo zijn dat u na zes weken nog niets hebt
vernomen kunt u bellen met (010) 291 32 94, Maasstad Ziekenhuis
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