Vergeetachtigheid of dementie?
Geheugenproblemen worden soms verward met
dementie, terwijl dat niet nodig is. Mensen die
depressief zijn hebben bijvoorbeeld ook last van
vergeetachtigheid of moeite met de concentratie.
Daarnaast komt ook “normale
ouderdomsvergeetachtigheid” voor.
Als iemand ouder wordt, kost het meer moeite om
nieuwe informatie op te slaan en eerder
opgeslagen informatie op te halen. Veel ouderen
gaan zich daarom zorgen maken over hun
geheugen. Ze zijn bang dat hun vergeetachtigheid
een voorteken is van dementie.
Wat kan de ouderenverpleegkundige betekenen
bij het niet-pluis-gevoel?
De ouderenverpleegkundige kan uw vragen
beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er
een “niet pluis gevoel” ontstaat. Samen met de
ouderenverpleegkundige gaat u onderzoeken wat
de oorzaken van dit gevoel zijn, welke
belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke
wijze verder onderzoek nodig is.
Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen
brengen en om helder te krijgen wat er precies aan
de hand is, maakt de ouderenverpleegkundige
gebruik van professionele methodieken. Hij of zij
werkt daarbij samen met uw huisarts.
Wanner er bij u dementie is vastgesteld heeft u
recht op casemanagement dementie. De
ouderenverpleegkundige is een casemanager
dementie.

Dementie, wat kunnen we voor u en uw
mantelzorgers betekenen?
Dementie betekent een geleidelijke achteruitgang
van het geestelijk functioneren. Bij 60 tot 70% van
de mensen met dementie is de ziekte van
Alzheimer oorzaak van de verschijnselen. Dit is een
aandoening in de hersenen, waarbij geleidelijk
steeds meer hersencellen worden beschadigd. Dit
gaat gepaard met gevoelens van verwardheid en
vergeetachtigheid.
Wat kan de ouderenverpleegkundige betekenen
bij dementie?
Gedurende het hele ziekteproces begeleidt de
ouderenverpleegkundige, in de thuissituatie, de
cliënt met geheugenproblemen of dementie en zijn
naasten. Als casemanager dementie kent zij de vele
mogelijkheden op het gebied van zorg en
ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg
wijzen en waar nodig ondersteunen
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Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zelf bellen of laten bellen door een
vertrouwd persoon uit uw omgeving. Ook uw
huisarts of een betrokken hulpverlener kan u
aanmelden.
Telefoonnummer: 0900-8803

Wanneer kunt U een beroep op ons doen?

Samenwerkende partijen:

Als u zelf klachten heeft over uw geheugen en
daarover een gesprek wilt.

De ouderenverpleegkundige maakt deel uit van het
Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei. Dit
betekent dat zij als casemanager dementie
werkzaam zijn in de gemeenten
St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Boxmeer en
Gennep.
In dit team zijn de organisaties die zich bezig
houden met de dementiezorg betrokken. Zij willen
de zorg en het aanbod voor mensen met vermoeden van- dementie optimaliseren door een
gezamenlijke aanpak.

Als uw familie vragen heeft over de
geheugenklachten en advies wil.
Als er een diagnose dementie is gesteld en u wilt
een casemanager dementie die met u meedenkt.
Indien u woonachtig bent in de gemeenten
Boxmeer, Cuijk, St Anthonis, Mill en St. Hubert of
Gennep.

De ouderenverpleegkundige
Het aanspreekpunt bij al uw vragen over
geheugenproblemen en de
casemanager bij dementie.

Dementie Keten Team
Noordelijke Maasvallei
Hoe werkt het?
Wanneer u eenmaal een afspraak hebt gemaakt
met de ouderenverpleegkundige, zal zij bij u thuis
langskomen of u kunt bij haar langs gaan. Voor de
inzet van de ouderenverpleegkundige is geen
verwijzing of indicatie nodig en er zijn geen kosten
aan verbonden.
Wel zal altijd uw huisarts op de hoogte gebracht
worden door de ouderenverpleegkundige die de
aanmelding heeft ontvangen.
De ouderenverpleegkundige maakt een zorgplan en
maakt met u een zorgovereenkomst met Pantein.

