
Dementie?
Casemanagement Dementie

Onze casemanager biedt 
persoonlijke begeleiding



Is bij u, of uw naaste, dementie 

vastgesteld of er zijn wellicht 

vermoedens? Heel begrijpelijk 

dat dit bij u veel vragen 

oproept. Want hoe gaat uw 

toekomst er nu uitzien? Welke 

problemen kunt u verwachten 

in uw dagelijks functioneren? 

Kunt u thuis blijven wonen? 

Hoe organiseert u hulp? Heeft 

u thuiszorg nodig? Hoe zit het 

met de dagbesteding? En bij 

wie kunt u terecht met al uw 

vragen? 

 

Het antwoord is een 

casemanager van Livio. 

Onze casemanager is een 

professionele hulpverlener waar 

u terecht kunt met al uw vragen. 

Maar dat is niet het enige. Want 

hij of zij heeft ook aandacht voor 

de gevolgen van uw ziekte voor 

uw dagelijks leven thuis. De 

casemanager denkt actief met 

u mee, adviseert u en probeert 

bovendien de noodzakelijke 

zorg voor u te organiseren en te 

coördineren. Uw partner en/of 

naaste familie wordt daar, indien 

gewenst, nauw bij betrokken.



“  Dementie is zoveel  
meer dan vergeten”



Wat is dementie?  

Dementie is méér dan vergeetachtigheid. 

Dementie is een hersenaandoening die 

geleidelijk aan een grote invloed heeft op 

het dagelijks leven en iemand langzaam 

maar zeker afhankelijk maakt. In het begin 

gaat het vooral om vergeetachtigheid. Later 

ontstaan ook problemen met denken, plannen 

en taalgebruik. Dementie is dus veel meer 

dan alleen vergeetachtigheid. De meest 

voorkomende vorm van dementie is de ziekte 

van Alzheimer. 

 

Een snelle diagnose is daarnaast van belang. 

Pas na de diagnose dementie kunnen de 

betrokkene(n) zich voorbereiden op wat er gaat 

komen. Want hoe eerder de diagnose dementie 

is vastgesteld, des te meer mogelijkheden er 

zijn om te zoeken naar de juiste weg. En des te 

meer tijd alle betrokkenen hebben om te leren 

omgaan met de ingrijpende veranderingen die 

deze hersenaandoening met zich meebrengt. 





Waar bestaan de werkzaamheden uit?  

  Kijken naar uw voorgeschiedenis, de mogelijkheden en 
de beperkingen. 

  Actieve steun en begeleiding bieden (ook aan partner 
en/of naaste familie).

 Een luisterend oor bieden, meedenken en adviseren.
 

 Informatie geven over het ziekteproces van dementie.
 

  Contact onderhouden met andere betrokkenen en 
instanties.

 Voor specifieke hulp doorverwijzen naar instanties.
 

  Het totaaloverzicht houden van uw situatie en 
betrokkenen. 

Onze casemanager dementie biedt begeleiding 

Binnen Livio beschikken wij over meerdere casemanagers dementie. 

Een casemanager is het aanspreekpunt voor iemand met dementie 

die thuis woont, voor zijn of haar partner en naaste familie. Ook 

als er geen directe thuiszorg nodig is. Al in een vroeg stadium kan 

de casemanager zorgen voor begeleiding en zo problemen in de 

toekomst voorkomen. 



Hoe krijgt u begeleiding van een casemanager? 

U kunt op verschillende manieren begeleiding aanvragen van een 

casemanager. De meest eenvoudige manier is via uw eigen huisarts. 

Maar u kunt en mag ook zelf contact met ons opnemen. 

Wij zijn er voor u

Heeft u praktische vragen over uw situatie? Heeft u vragen over 

uw zorgverlening? Veroorzaakt uw dementie thuis of in uw familie 

verschil van mening of problemen? Of voelt u zich als gevolg van 

uw dementie verdrietig? U kunt uw casemanager altijd bellen of 

e-mailen voor advies en goede raad.

Vergoeding? 

Aan de persoonlijke begeleiding van de casemanager zijn voor 

u géén kosten verbonden. Uw zorgverzekeraar vergoedt de 

begeleiding en het valt niet onder het eigen risico. Mocht u een 

Wlz indicatie hebben, dan valt het onder de standaard eigen 

bijdrage die u betaalt.



Meer informatie of een afspraak 

0900-9200 

casemanagers@livio.nl

kijk op livio.nl/casemanagerdementie

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een 

groot goed. Ook als er zorg nodig is. 

Iedereen verdient het om zo lang mogelijk 

zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf, 

met eigen verantwoordelijkheid keuzes 

te maken die passen bij uw leven. Daar 

helpen wij graag bij, want bij ons geldt:

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.
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