
 
    

DEMENTIE,  
U STAAT ER  
NIET ALLEEN  
VOOR.

WILT U HULP? 
Maak een afspraak  
met uw huisarts.  
Deze kan een verpleeg
kundige ouderenzorg 
voor u inschakelen. 

WILT U MEER  
INFORMATIE? 
U bent altijd welkom 
om het Informatiepunt 
te bellen. Bijvoorbeeld 
om meer te weten over 
dementie. Of om te  
bespreken waar u  
tegenaan loopt. 
 
Bel op werkdagen  
06-23584652 

Of mail naar  
wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

KCOETZ WIJKGERICHTE ZORG
 

AANDACHT 
VOOR 
KWETSBARE 
OUDEREN

      
      “Dementie,  
        U staat  
    er niet  
    alleen voor.”

WWW.WIJKGERICHTE-ZORG.NL 



U of uw partner heeft dementie  
De diagnose dementie brengt veel met zich mee.  
Gelukkig zijn er mensen die hier alles vanaf weten. Zij kunnen  
uw vragen over dementie beantwoorden en u praktische tips geven.  
 
Hulp vragen 
Veel mensen vinden het lastig om hulp in te schakelen.  
Of om te beslissen wannéér ze hulp moeten vragen. 
Tip: Het is verstandig om in een vroeg stadium iemand  
met kennis van zaken in te schakelen.

U houdt de regie
Hulp vragen betekent niet dat iemand anders uw leven gaat  
bepalen. Misschien heeft u nu nog geen hulp nodig. Maar het is wel 
handig als er iemand is die op de achtergrond voor u klaar staat. 
Dat geeft rust. En als er dan iets is, weet u wie u kunt bellen.

Een verpleegkundige ouderenzorg kan u goede tips geven om  
met dementie om te gaan. Veel mensen vertellen hun verpleeg
kundige ouderenzorg dat ze blij zijn dat er iemand is die hen  
steunt en een oogje in het zeil houdt.

Hulp maakt uw leven gemakkelijker
In de praktijk blijkt dat het leven mét hulp een stuk  
gemakkelijker is. Dat betekent dat de mantelzorger  
het langer volhoudt en u langer thuis kunt blijven. 

NEEM CONTACT OP WANNEER: 

 » Het huishouden of persoonlijke verzorging  
niet meer goed lukken

 » Vergeetachtigheid het leven moeilijk maakt
 » U vragen heeft over dementie
 » U wilt weten hoe het in de toekomst gaat
 » U uw zorgen met iemand wilt delen 
 » U zich angstig of onrustig voelt
 » U onzeker of gespannen bent 

Maak een afspraak met uw huisarts. Deze kan een  
verpleegkundige ouderenzorg voor u inschakelen. 

Wilt u meer informatie? 
U bent altijd welkom om het Informatiepunt te bellen. 
Bel op werkdagen 06-23584652 
Of mail naar wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

DEMENTIE  
EN DAN? 

“Iemand die 
            naast u staat”


