Gemeenten waarin King Arthur Groep werkzaam is:
Regio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten, Woudenberg)
Regio Gooi- en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Blaricum, Weesp, Bussum, Eemnes
en Naarden)
Regio Utrecht Zuid-Oost (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij
Duurstede)
Regio Utrecht West (Wijdemeren, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse
Vecht, Weesp, Woerden)
Veenendaal & Renswoude
Almere

KING ARTHUR GROEP
Specialist in dementie zorg

Wij bieden:
Begeleiding groep
Begeleiding Individueel
Persoonlijke verzorging
Wijkverpleging
Casemanagement dementie

Financieringsvormen
Wmo
Wlz
Zvw
Particulier

Zorgbemiddeling en administratie:
Ampérestraat 10, 1221 GJ Hilversum
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl

Casemanagement dementie/wijkverpleging

King Arthur Groep

Casemanagement Dementie

King Arthur Groep biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie in de vorm van
begeleiding groep, begeleiding individueel en 24 uurszorg in een kleinschalige
woonzorgvoorziening.

Is bij u de diagnose dementie gesteld, heeft u last van geheugenproblemen of vergeetachtigheid? Raadpleeg een casemanager.
Een casemanager is een wijkverpleegkundige deskundig met de ziekte dementie,
die ondersteuning biedt aan mensen met dementie die nog in een thuissituatie
wonen. De casemanager kent de sociale kaart, helpt u met de vele vragen omtrent
de ziekte. Geeft voorlichting, ondersteuning, advies en handvatten hoe met de
ziekte om te gaan of helpt u bij de acceptatie. In een persoonlijk gesprek wordt
samen met u een zorgleefplan opgesteld.

Deze folder is specifiek gericht op wijkverpleging en casemanagement dementie.

Wijkverpleging
In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is bepaald dat mensen aanspraak hebben op verpleging en verzorging zoals hulp bij het opstaan of het wassen, medicatiebeheer
en verpleegkundige handelingen.
De wijkverpleegkundige is, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele
zorg. Zij vervult naast verpleegkundige en verzorgende handelingen, taken als indiceren, coaching en casemanagement.
In de praktijk uit zich dat in een persoonlijk bezoek bij u thuis van de wijkverpleegkundige, waarna zij samen met u komt tot een passend ondersteuningsaanbod.

Hoe komt u aan een casemanager?
De huisarts of de geheugenpoli attendeert u er op, maar u mag ook zelf contact
opnemen.

Durf hulp te vragen aan familie en vrienden
Samen langer thuis met dementie is zonder hulp niet mogelijk. Vrienden en familie
willen graag helpen, maar weten vaak niet hoe.

Zij is daarnaast de vraagbaak voor mantelzorgers en werkt intensief samen met
andere hulpverleners, eerstelijns zorg en sociale teams.

Wijkverpleegkundige deskundig in dementiezorg
Wijkverpleegkundige Fernanda Jonas werkt in opdracht van King Arthur Groep
als casemanager in de regio Amersfoort.
Zij kan bogen op een jarenlange ervaring in het bieden
van dementiezorg en neemt casemanagement voor
mensen met dementie op zich.
Wilt u in contact komen?
Per e-mail: casemanageramersfoort@kingarthurgroep.nl
of per telefoon: 035-2050950

Om boven tafel te krijgen wat nodig is, brengt de casemanager van King
Arthur Groep vrienden, familie en vrijwilligers samen om hulp te bieden
en begrip en betrokkenheid te vergroten.

