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Wat doet de casemanager 
Een casemanager is gespecialiseerd op  
het gebied van dementie. Een onafhanke-
lijke en vaste begeleider die informeert, 
begeleidt, meedenkt, adviseert, de zorg 
coördineert en helpt keuzes te maken. 
Daarnaast biedt hij/zij een luisterend oor 
en emotionele begeleiding. Zo helpt de 
casemanager om te gaan met de ziekte 
en met de gevolgen ervan in het dagelijks 
leven. De casemanager is een vast en 
vertrouwd gezicht. De ondersteuning door 
de casemanager is afhankelijk van de hulp-
vraag. Naast vaste bezoekmomenten is de 
casemanager telefonisch en op aanvraag 
beschikbaar voor hulp, ondersteuning en 
advies.

Vragen die u bijvoorbeeld kunt stellen 
aan de casemanager
• Wat is de oorzaak van de ziekte?
• Hoe nu verder?
• Wat zijn de mogelijkheden op het 

gebied van ondersteuning zoals zorg 
en dagbesteding?

• Is er ook begeleiding voor de 
mantelzorger(s)?

Voor wie is de casemanager?
U kunt een beroep doen op de casemana-
ger bij vermoedens van dementie of vanaf 
het moment dat de diagnose is gesteld. 

Het is aan te bevelen een casemanager 
in een vroeg stadium in te schakelen om 
tijdig te kunnen adviseren en ondersteunen 
tot aan een eventuele opname. De case-
manager is er zowel voor de persoon met 
dementie als voor de naaste(n). 

Kosten
Het casemanagement wordt vergoed 
vanuit de Zorgverzekeringswet (geen eigen 
bijdrage) of vanuit de Wet Langdurige Zorg 
(Eigen Bijdrage).

Aanvragen van de casemanager
Uw huisarts, geriater of een andere hulp-
verlener kan de casemanager inschakelen 
maar u kunt ook zelf geheel vrijblijvend 
contact opnemen. 

Begeleiding tijdens het proces van dementie

Als er vermoedens zijn dat u of een naast familielid dementie heeft of 

wanneer de diagnose dementie is gesteld, kan dat veel vragen oproepen. 

Een casemanager dementie kan u en uw naaste(n) begeleiden tijdens het 

proces van dementie met als doel zolang mogelijk thuis wonen.
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