DE CASEMANAGER
Voor mensen met geheugenproblemen of dementie

Kosten
Casemanagement wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer
u casemanagement ontvangt binnen de zorgverzekeringswet bent u
hierover geen eigen bijdrage verschuldigd.
Wanneer u gebruik maakt van de Wet Langdurige Zorg valt de casemanager daaronder. Voor de WLZ indicatie is een eigen bijdrage van
toepassing.
Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.hetcak.nl/.
Als u een PGB heeft, kunt u de casemanager hieruit bekostigen.
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Wie is de casemanager

Wat doet de casemanager?

Deze folder gaat over wat een casemanager voor u kan betekenen.

De casemanager komt bij u thuis. Zij bespreekt met u (en uw familie) hoe uw situatie is. Zij kijkt of zorg en ondersteuning nodig is.
De casemanager legt dit vast in een zorgplan. De casemanager kan
zo nodig de gewenste zorg regelen, bv. dagbesteding of huishoudelijke zorg. Uiteraard gebeurt alles in overleg met u.

Een casemanager begeleidt thuiswonende mensen met geheugenproblemen of dementie. Hij of zij werkt samen met uw huisarts en
andere hulpverleners. De huisarts of specialist kan de casemanager
inschakelen, maar uzelf of uw familie kan dat ook.
De casemanager beschikt over kennis van geheugenproblemen en
kan adviseren en begeleiden bij de veranderingen die de geheugenproblemen in uw leven teweeg brengen. Doel van het casemanagement is altijd dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis blijft wonen.
Dit kan als op het juiste moment passende zorg wordt ingezet.
De casemanager kent de organisaties en het zorgaanbod in uw directe omgeving en kan met u samen bepalen of zorg en ondersteuning in uw situatie wenselijk is. Zij is ook bekend met wet- en
regelgeving die van toepassing kan zijn in uw situatie.
Wij streven er naar om tijdens het gehele begeleidingsproces een
vaste casemanager in te zetten. Deze is voor u en uw familie het
vaste aanspreekpunt.
U kunt ons vinden op www.zeeuwsezorgschakels.nl voor meer
informatie.

Als het contact met de casemanager is gestart, zal deze regelmatig bij u langs komen. U kunt ook zelf contact opnemen met uw
casemanager als er vragen zijn.

Ook voor de partner en naasten
Bij veel mensen met geheugenproblemen neemt de naaste omgeving (bijvoorbeeld de partner of kinderen) vaak een belangrijk
deel van de zorg en begeleiding op zich. Dat is niet altijd makkelijk. Het is belangrijk te voorkomen dat uw naaste overbelast
raakt. De casemanager is er daarom ook voor uw naasten om hen
te ondersteunen en te adviseren.

