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De casemanager dementie

Over Agathos
Agathos is een reformatorische zorgorga-
nisatie. Agathos is er voor iedereen die 
zorg nodig heeft. Onze grondslag is de 
Bijbel, het Woord van God. Goed doen, 
door mensen zorg en diensten te bieden 
vanuit een christelijke visie is wat onze 
medewerkers met elkaar verbindt. Wij 
bieden met deskundige medewerkers 
zorg in een groot deel van Zeeland, Zuid-
Holland, Utrecht, Gelderland en Overijs-
sel. Agathos beschikt over het HKZ-certi-
ficaat en het Keurmerk Christelijke Zorg. 
Behalve voor begeleiding bij (omgaan 
met) dementie kunt u bij Agathos terecht 
voor persoonlijke verzorging, verpleging, 
palliatieve zorg, hulp bij het huishouden, 
mantelzorgondersteuning en intensieve 
ambulante hulpverlening.

Onderdeel van Lelie zorggroep 
Agathos is onderdeel van Lelie zorg-
groep. Lelie zorggroep biedt zorg- en 
hulpverlening aan iedereen die dat 
nodig heeft. Dagelijks werken we met 
veel gemotiveerde medewerkers aan 
ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding en 
hulpverlening. We doen dat van harte, 
vanuit een christelijke levensovertuiging.

Contact 
Wilt u weten of we ook hulp in uw woon-
plaats bieden of wilt u direct hulp aanvra-
gen? Neem dan vrijblijvend contact met 
ons op via ons centrale telefoonnummer 
(010) 26 40 777. Wij verbinden u door 
naar het kantoor in uw regio.

Zorg 
die bij ú past

Agathos (hoofdkantoor)

Wormerhoek 14G
Postbus 151
2900 AD Capelle aan den IJssel
T (010) 26 40 777
E agathos@leliezorggroep.nl
W agathos-thuiszorg.nl
W leliezorggroep.nl

De ervaring van... “Het dementeringsproces van mijn man was heel 

zwaar. Gelukkig stond ik er niet alleen voor. Samen met de casemanager heb ik 

alle fasen van het ziekteproces doorgemaakt. Zij heeft ons geholpen de stap te 

zetten om naar de huisarts te gaan en later naar de geriater van het ziekenhuis. 

Zij nam veel regelzaken van mij over en leerde mij omgaan met alle veranderin-

gen. Mede dankzij haar kon ik het volhouden en was ik steeds goed voorbereid 

op de volgende fase. Zij betrok mij en onze familie en vrienden steeds bij het 

proces en was een vast aanspreekpunt op wie ik altijd terug kon vallen. Als een 

spin in het web wist ze alles te regelen, ook toen er eenmaal zorg nodig was. Ze 

kwam iedere zes weken op huisbezoek, soms vaker. Zij begreep mij, maar ook 

mijn man. Toen het thuis echt niet meer ging, heeft zij ons hierin goed begeleid. 

Ik ben ervan overtuigd dat we het dankzij haar thuis langer hebben kunnen vol-

houden en dat er daardoor nog veel goede momenten zijn geweest.”

http://www.agathos-thuiszorg.nl/


Hoe komt u in contact met
de casemanager dementie? 
Uw huisarts, geriater of een andere 
hulpverlener kan de casemanager in-
schakelen maar u kunt ook zelf contact 
opnemen. Heeft u behoefte aan een 
luisterend oor, informatie, advies of 

ondersteuning in uw situatie? 
Neemt u dan geheel  vrijblijvend con-
tact op met onze casemanager demen-
tie via ons centrale telefoonnummer 
(010) 26 40 777. Wij verbinden u door 
naar het kantoor in uw regio.

Als er vermoedens zijn dat u of een naast familielid dementie 
heeft of wanneer de diagnose dementie is gesteld bij uzelf 
of een naast familielid, dan kan dat veel vragen oproepen. 
Vragen over bijvoorbeeld de oorzaak van de ziekte en het 
verloop ervan, over de mogelijkheden op het gebied van 
zorg en ondersteuning of over de hulp en begeleiding die 
mantelzorgers kunnen krijgen. Onze casemanager dementie 
heeft het antwoord op deze en heel veel andere vragen over 
dementie. Zij kan u bovendien bijstaan en adviseren tijdens 
het ziekteproces.

Wanneer kunt u bijvoorbeeld contact 
opnemen met de casemanager 
dementie?
• Als u zich onzeker voelt, het gevoel 

heeft dat er iets niet pluis is en u hier 
graag over wilt praten. 

•  Als u twijfelt over uw geheugen of 
 dat van een ander. 
•  Als u zorgt voor iemand die vergeet-

achtig is, van wie het gedrag verandert 
of voor iemand die dementie heeft en 
uw vragen en zorgen met een deskun-
dige wilt bespreken. 

•  Wanneer u iemand zoekt  die goed 
de weg weet in de wereld van wonen, 
zorg en welzijn. 

Wat heeft de casemanager dementie 
van Agathos te bieden?
Veel mensen met dementie willen zo 
lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. Veel mantelzor-
gers willen graag aan die wens tegemoet 
komen. Met hulp en advies van de case-
manager dementie, lukt dat vaak op een 
goede manier.  

De casemanager is er voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. Zij is op 

de hoogte van alle mogelijkheden op 
het gebied van zorg en ondersteuning 
bij u in de buurt, kent de (financiële) re-
gelgeving en heeft allereerst oog voor 
uw belang. Zij kan u bijstaan in het hele 
ziekteproces, van het allereerste ‘niet 
pluis’ gevoel tot opname van de persoon 
met dementie of diens overlijden. De 
casemanager behartigt tijdens het ziekte-
proces de belangen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg van uzelf en van 
degenen die voor u zorgen. 

Hoe gaat de casemanager dementie 
van Agathos te werk?
De casemanager dementie is uw vaste 
contactpersoon die u informatie en ad-
vies geeft en een luisterend oor biedt. 
Met kennis van zaken biedt zij praktische  
ondersteuning aan mantelzorgers en 
mensen met dementie. Samen met u en 
uw naasten komt de casemanager tot de 
benodigde ondersteuning die aansluit 
op uw vraag. De casemanager zorgt ver-
volgens voor continuïteit van de zorg  en 
afstemming tussen de verschillende zorg- 
en hulpverleners. Hierbij heeft zij oog 
voor het evenwicht tussen draagkracht 
en draaglast van de mantelzorger(s). 

Met hulp en advies van de casemanager dementie 
lukt het vaak om zo lang mogelijk in de vertrouwde 
omgeving te blijven wonen.

Samen met u en uw 
naasten komt de 
casemanager tot de 
benodigde onder-
steuning die aan-
sluit op uw vraag.


