Ben jij er
voor iemand
met dementie?
Dan zijn wij er
voor jou!

Dementie
waaier
Nederweert
& Weert

Het punt voor
vragen over
dementie

Ben jij er voor een ander met
de ziekte dementie?
Dan is Punt Welzijn er voor jou!
In deze waaier vind je antwoorden
op veelgestelde vragen rondom
dementie en tips over de omgang
met iemand met deze ziekte.
Heb je vragen, zorgen of wil je je
verhaal delen? Neem dan contact
met ons op. Wij leren jou graag
kennen, zodat we je verder kunnen helpen om mantelzorg zo slim
mogelijk aan te pakken.

Op welk punt jij je op dit moment
ook bevindt, er is altijd één plek
waar je terecht kunt om jezelf of
anderen verder te brengen.
Punt Welzijn!

www.puntwelzijn.nl

Wie kan me informatie geven
over dementie en hoe ik ermee
om kan gaan?

De huisarts, casemanager dementie,
mantelzorgondersteuner, de wijkverpleegkundige, de specialistische zorg
(MET ggz) en Alzheimer Nederland.
Maandelijks kun je het Alzheimer
Café of een mantelzorgbijeenkomst
bezoeken. Hier kun je informatie
krijgen en contact leggen met
(ervarings)deskundigen en mensen
die in eenzelfde situatie zitten. Ook
zijn er diverse scholingsmogelijkheden om meer kennis op te doen over
dementie. Deze vind je op:
www.puntwelzijn.nl/dementie

Tip

De bibliotheek heeft veel boeken over
dementie.

1

Waar kan ik terecht voor een
diagnose?

De huisarts, een geriater van een
ziekenhuis, neuroloog, specialist
ouderenzorg of een ggz specialist.

Tip

Een goede en tijdige diagnose is
belangrijk, want soms zijn er
medische oorzaken die nog verholpen
kunnen worden, bijvoorbeeld een
depressie of een infectie.
Een diagnose is noodzakelijk als er in
de toekomst een indicatie voor zorg
nodig is.
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Mag een persoon met dementie
nog autorijden?

Bespreek dit altijd met de huisarts of
geriater. Zodra de diagnose is gesteld
mag de persoon met dementie alleen
autorijden op voorwaarde dat hij/zij
jaarlijks een rijvaardigheidstest van
het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid aflegt (088 – 2277700). Zolang
iemand slaagt voor deze test, is autorijden gewoon mogelijk.

Tip

Voorkom teleurstellingen en start
tijdig met het gebruikmaken van
andere mogelijkheden. Hierbij kun
je denken aan openbaar vervoer, de
buurtbus, Omnibuzz, Automaatje of
vraag familie, vrienden etc. Sommige
diensten als boodschappen en medicijnen kunnen aan huis geleverd
worden.
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Waar vind ik hulpmiddelen om
de zorg thuis makkelijker te
maken?

Bij thuiszorgwinkels, een EDOMAH
(Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis) ergotherapeut
en de apotheek.
Daarnaast zijn er websites, zoals
www.hulpmiddelenwijzer.nl, waarop
je kunt zien welke mogelijkheden er
zijn.

Tip

In sommige situaties kun je van de
gemeente of zorgverzekering een
financiële tegemoetkoming krijgen
voor het hulpmiddel dat je wilt kopen
of lenen. Neem hiervoor contact op
met jouw gemeente of zorgverzekering.
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Wie kan ons helpen bij het
huishouden?

Familie, vrienden en/of buren kunnen
eventueel helpen bij het huishouden.
Maar ook particuliere aanbieders of
huishoudelijk medewerkers van
diverse thuiszorgaanbieders. Neem
voor meer informatie contact op met
de afdeling Wmo van je gemeente.

Tip

Durf hulp aan anderen te vragen en
taken uit handen te geven. Dit geeft
je meer ruimte waardoor je de zorg
beter en langer kunt volhouden.
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Wie kan me helpen met de
dagelijkse verzorging en bij
verpleegkundige hulp?

Verzorgenden/verpleegkundigen van
diverse thuiszorgorganisaties of zorgcentra of zelfstandig werkende (ZZP)
verzorgenden/verpleegkundigen.
Maar ook familie, vrienden of buren
kunnen helpen. Neem voor meer
informatie contact op met je zorgverzekering.

Tip

Durf zorg en hulp van anderen toe
te laten zodat je af en toe op adem
kunt komen. Dit kan de zorglast
verminderen.
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Wie kan onze familie begeleiden
bij het omgaan met groeiende
spanningen en conflicten?

De huisarts, de casemanager
dementie, een mantelzorgondersteuner, de wijkverpleegkundige,
maar ook het maatschappelijk werk.
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Met wie bespreek ik mogelijke
mishandeling?

De huisarts, de wijkverpleegkundige,
de casemanager dementie, de Alzheimertelefoon 0800 5088 of Veilig Thuis
0800 2000.
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Hoe maak je van je huis een
veilige woonomgeving?

Leg contact met de thuiszorgwinkel,
een (EDOMAH) ergotherapeut, de
casemanager dementie of een Wmo
regisseur van de gemeente. Daarnaast
zijn er websites, zoals www.hulpmiddelenwijzer.nl waarop je kunt zien
welke mogelijkheden er zijn.

Tip

Door een veilige woonomgeving kan
de persoon met dementie langer in
zijn vertrouwde omgeving blijven
wonen. Grote aanpassingen zijn vaak
niet nodig.
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Hoe kunnen we de veiligheid
van een persoon met dementie
verhogen?

Aanpassingen in huis kunnen de
woonomgeving veiliger maken. Ook
een alarmsysteem of domotica kan er
aan bijdragen om langer zelfstandig
thuis te wonen. Zo kun je bijvoorbeeld
via sensoren of cameratoezicht monitoren of iemand nog in bed ligt of de
kamer verlaat. Een GPS-systeem kan
fijn zijn wanneer je zorgen hebt over
dwaalgedrag. Extra aandacht voor
valpreventie kan ook helpen.

Tip

Deze ondersteuning kan een extra
gevoel van veiligheid bieden, jezelf als
mantelzorger geruststellen en de autonomie van de persoon met dementie
verhogen.
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Wat als de persoon met
dementie de neiging heeft om
te dwalen of weg te lopen?

Bespreek je vragen/zorgen met de
casemanager dementie. Zorg voor
een naamkaartje in de portefeuille of
jas. Naai, schrijf of plak een telefoonnummer in de kleding. Licht buren en
eventuele winkels waar hij/zij vaak
komt in zodat zij op de hoogte zijn
van de ziekte dementie. Een andere
mogelijkheid zijn GPS apparaten (dit
kan bijv. een mobiele telefoon, horloge of een riem zijn).

Tip

Zorg dat je een recente foto hebt
van de persoon met dementie om
een zoekactie te vergemakkelijken.
Informeer de politie na twintig
minuten zoeken.
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Waar kan ik terecht voor steun
van lotgenoten?

Bij het Alzheimer Café, mantelzorgbijeenkomsten of andere ondersteuningsgroepen. Op www.puntwelzijn.nl/
dementie vind je welke mogelijkheden er zijn. Ook vind je hier diverse
trainingen over dementie. Wil je hier
meer over weten? De mantelzorgondersteuner van Punt Welzijn helpt je
graag verder.

Tip

Steun van lotgenoten biedt herkenning en erkenning van je eigen situatie. Je kunt je hierdoor minder alleen
voelen, erover praten helpt.
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Wie kan me informeren over
tegemoetkomingen in de
zorgkosten?

De casemanager dementie,
de gemeente (De Vraagwijzer in
Weert, het Klant Contact Centrum in
Nederweert), de mantelzorgmakelaar
of stichting Alzheimer Nederland.

13

Waar kan ik terecht voor
financieel en juridisch advies?

Bij de gemeente (via de Vraagwijzer in
Weert en het Klant Contact Centrum
in Nederweert), stichting Alzheimer
Nederland, het Juiste Loket (0307897878 / meldpunt@juisteloket.nl)
of een notaris.

Tip

Heldere afspraken over financiën en
bevoegdheden scheppen rust. Begin
er tijdig aan.
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Bestaan er vakantiemogelijkheden voor personen met
dementie?

Wanneer gewone vakanties niet meer
mogelijk zijn kun je informatie inwinnen over zorgvakanties. De respijtwijzer van Punt Welzijn laat je zien
welke mogelijkheden er allemaal zijn,
deze vind je op: www.puntwelzijn.nl/
respijtwijzer
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Bestaan er tijdelijke opvangmogelijkheden buitenshuis voor
een persoon met dementie?

Ja, je kunt dan denken aan dagbesteding bij een zorgcentrum of een
zorgboerderij, maar ook aan logeeropvang.
Een overzicht van de mogelijkheden
vind je in de respijtwijzer van
Punt Welzijn (www.puntwelzijn.nl/
respijtwijzer.) Een casemanager dementie en een mantelzorgondersteuner kunnen je ook verder helpen.

Tip

Het delen van de zorg kan ervoor zorgen dat je langer en op een prettigere
manier voor je naaste kunt blijven
zorgen.
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Bestaan er tijdelijke opvangmogelijkheden voor een persoon
met dementie in de eigen
woning?

Ja, je kunt een aantal uren begeleiding aan huis krijgen, maar ook een
nacht of zelfs 24 uur of langer.
Deze aanwezigheid kan geboden
worden door professionals en vrijwilligers. Een overzicht van de mogelijkheden vind je in de respijtwijzer van
Punt Welzijn (www.puntwelzijn.nl/
respijtwijzer). Een casemanager
dementie en een mantelzorgondersteuner kunnen je ook verder helpen.

Tip

Opvang in een vertrouwde omgeving
geeft een gevoel van veiligheid aan de
persoon met dementie.
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Nuttige adressen

Voor informatie en/of een gesprek

Punt Welzijn: 0495-697900 /
mantelzorg@puntwelzijn.nl
Ondersteuning bij het zorgen voor iemand. Denk
aan informatie en advies bij het organiseren van
zorg, tijdelijk overdragen van zorg en voor jezelf
zorgen.
Gemeente Weert, de Vraagwijzer:
0495-575000
Maakt inwoners uit Weert wegwijs in de wereld
van regelingen en voorzieningen.
Gemeente Nederweert: 0495-677111
Maakt inwoners uit Nederweert wegwijs in de
wereld van regelingen en voorzieningen.
Hulp bij Dementie Midden-Limburg:
088-610 41 41, contact@hulpbijdementie.nl
Wijst de weg in het oerwoud van wetten, regels
en (zorg)mogelijkheden, is een luisterend oor
en begeleidt de persoon met dementie en de
mantelzorger.
Alzheimertelefoon 0800-5088 (gratis)
7 dagen per week een luisterend oor en advies
bij het omgaan met dementie.

Nuttige adressen
Vervolg

Alzheimer Café Weert:
Informatie en lotgenotencontact. Maandelijkse
bijeenkomsten. Bekijk de data op:
www.alzheimer-nederland.nl
Mantelzorgmakelaar: www.bmzm.nl
Hulp aan mantelzorgers bij regelzaken die komen kijken bij het zorgen voor iemand anders.
Kijk op www.bmzm.nl voor een mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg: 088-6560600 /
info@amwml.nl
Helpen je weer op weg (individueel of met een
cursus) zodat je weer grip krijgt op je leven.
Interessante websites
• www.puntwelzijn.nl
• www.weert.nl
• www.nederweert.nl
• www.alzheimer-nederland.nl
• www.hulpbijdementie.nl
• www.samendementievriendelijk.nl
• www.mantelzorg.nl
• www.dementie.nl

Wat als het thuis echt niet
meer kan?

In crisissituaties kun je contact
opnemen met de huisarts of de
casemanager dementie.

Tip

Zorgen voor een persoon met
dementie kan belastend zijn.
Probeer tijdig hulp in te schakelen
om crisissituaties te voorkomen.
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Colofon
Deze dementiewaaier is een uitgave
van Punt Welzijn en is bedoeld voor
inwoners van de gemeente Weert en
Nederweert. Bekijk de waaier online
op www.puntwelzijn.nl/dementie.
De inhoud is geïnspireerd op de
dementiewijzer van de gemeente
Heeze-Leende. Dank aan deze gemeente voor het mogelijk maken
van deze uitgave.
Foto’s: MantelzorgNL
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