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Geheugenverlies en/of
gedragsveranderingen.

Heeft u zorgen om iemand uit uw 
omgeving?

Belangrijk:
   •  Delen van uw zorgen 
   •  Steun zoeken
   •  Veranderingen in gedrag 
       opschrijven
   •  Informatie opvragen bij 
       vermoeden van dementie
   •  Bespreken van de zorgen 
       met de persoon zelf
   •  Gebruik maken van de 
       signaalkaart 
      (op te halen bij de 
      ouderenadviseur of 

       thuiszorgorganisatie)

Bij wie kunt u terecht?
•  Huisartsenpraktijk
•  Praktijkondersteuner huisarts
•  Alzheimer Nederland 

      08005088
•  Ouderenadviseur ZorgDat 

      0341410477
•  Servicepunt Mantelzorg   

      0646082746
•  Thuiszorgorganisaties

Niet pluisgevoel

Is er een vermoeden van 
dementie?

Bij uw huisarts en de 
praktijkondersteuner kunt u te      
recht voor het bespreken van                         
uw zorgen, het uitsluiten van      
andere oorzaken, diagnostiek
en begeleiding.  
Zij kunnen u ook verwijzen naar    
de geriater of ouderenspecialist 
in het St Jansdal of bij 
Sonnevanck

Belangrijk:
  • Uitsluiten van andere oorzaken
  • Diagnoses door huisarts
  • Behoefte aan ondersteuning
  • Mantelzorg in beeld

Bij wie kunt u terecht?
  • Huisartsenpraktijk, kan u 
     doorverwijzen naar:
  • Poli Geriatrie (ziekenhuis)
  • Neuroloog (ziekenhuis)
  • Psychiater/GGZ
  • Specialist 
    ouderengeneeskunde

Thuis met dementie

Hoe blijft u zo lang mogelijk thuis 
met ondersteuning?

Belangrijk: 
   • Zinvolle dag invulling
   • Houd zoveel mogelijk aan 
      het eigen ritme vast
   • Activering sociaal netwerk
   • Hulp inschakelen in en
      rondom huis 
   • Activiteiten voor mantelzorgers

Bij wie kunt u terecht?
   • Wmo loket (gemeente)   
      0341411300
   • Casemanager dementie  
   • ZorgDat 0341434656
   • Alzheimercafe 06-10847349
   • Ouderenadviseur 0341410477
   • dementienoordwestveluwe.nl

Op de achterzijde vindt u meer informatie

Volg ons op facebook:
Dementievriendelijk Harderwijk.

Voor info en wijzigingen
ouderenadviseur@Zorgdat.nl 

Na de diagnose

Is er dementie gediagnosticeerd?

Belangrijk:
    • Continuïteit van 
       deskundige begeleiding 
    • Afstemmen zorgbehoefte 
       cliënt en ondersteuning voor  
       de mantelzorger
    • Sociaal netwerk in kaart 
       brengen 
    • Huisarts is altijd 
       eindverantwoordelijk
    • Voorkomen van overbelasting     
      van mantelzorger

Bij wie kunt u terecht?
   • Praktijkondersteuner huisarts
   • Casemanager dementie
   • Thuiszorgorganisatie
   • Consulent mantelzorg ZorgDat



Ondersteuning en begeleiding

U kunt bij verschillende mensen terecht als u ondersteuning of 
begeleiding nodig heeft:

Casemanager dementie 
Vanaf het moment dat u een “niet pluis” gevoel heeft tot dat er een 
diagnose dementie is gesteld en daarna, kan een casemanager 
dementie als vaste begeleider ingezet worden voor het leren omgaan 
met dementie en de gevolgen in het dagelijks leven. 
Er zijn meerdere casemanagers in Harderwijk, vaak aangesloten bij een 
van de thuiszorgorganisaties, werkzaam als praktijkondersteuner of via 
de GGZ. 

De ouderenadviseur of praktijkondersteuners kunnen u verder helpen 
voor informatie, advies en ondersteuning. Ouderenadviseur bij ZorgDat 
De praktijkondersteuner werkt bij uw huisarts.

Als u mantelzorger bent, is er bij ZorgDat een consulent mantelzorg 
die u kan ondersteunen, 0341429498

In Harderwijk kunt u, wanneer u geen beroep kunt doen op uw eigen 
netwerk, voor praktische hulp bij ZorgDat: 034143465 terecht. Voor 
bijvoorbeeld een boodschap, gezelschap, kleine klussen of vervoer.

Alzheimercafe 
Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie over 
onderwerpen rondom dementie kunt u iedere derde maandagavond 
van de maand (uitgezonderd juli en augustus) langskomen bij het 
Alzheimercafe, Grand Cafe het Schild, Guido Gezellelaan 255 
Harderwijk. Hier worden per avond diverse thema’s behandeld. 
Zie hiervoor de diverse rode fl yers.

Activiteiten

Binnen de gemeente Harderwijk en daarbuiten zijn er verschillende 
dagbesteding plekken voor mensen met dementie. 

• Zorggroep Noord West Veluwe - 088-0563000 
• Sternzorg in Zeewolde - 0320-288222  Sternweg 14 Zeewolde
• Zorgerf Buiten land - 0341-269617  Veenhuizerveldweg 38 Putten
• Hoeve Ruimzicht - 0620818750 Hogesteeg 18 Putten

In alle wijkontmoetingscentra in Harderwijk zijn er tal van activiteiten 
waaraan u, soms tegen kleine vergoeding, kunt meedoen. Op verschil-
lende dagen is er in elk wijkhuis de ‘Huiskamer van de Buurt’. Hier kunt 
u aansluiten voor activiteiten. Bij WOC de Aanleg kunt u daarna ook 
blijven eten (zoals dat op altijd op maandag tot vrijdag kan voor 7,50) In 
Weideheem en Randmeer kunt u 7x per week mee eten.
Het programma van de wijkhuizen kunt u bekijken op www.zorgdat.nl 
of aan de balies van het betre� ende wijkhuis.

Wijkontmoetingscentra Harderwijk
  • Drielanden: Triasplein 10, 0341 434656
  • Hierden: Het Onderonsje, 0341 451929
  • Stadsweiden: Weideheem Drift 10, 0341 434656
  • Stadsdennen: de Aanleg Albert Verweyplein 30, 0341 410477
  • Stad: de Tinne, Houtkamp 33, 0341 434656
  • Yuvam: Bij de Turkse Moskee,  0341 434656


