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)
Utrecht
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

Financiering
De vergoeding voor casemanagement valt onder de Zorgverzekeringswet.

Kennismaken?
Mail Wendy van de Putte: casemanagerveenendaal@kingarthurgroep.nl
Of bel ons klanten contactcenter: 035-2050950 / 06-46457344

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

Casemanagement dementie
Veenendaal
casemanagerveenendaal@kingarthurgroep.nl

King Arthur Groep

Durf hulp te vragen aan familie en vrienden

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.

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

Deze folder is specifiek gericht op casemanagement dementie te Veenendaal

Casemanagement Dementie Veenendaal
Is bij u de diagnose dementie gesteld, heeft u last van geheugenproblemen of vergeetachtigheid? Raadpleeg onze casemanager.
Een casemanager is deskundig met de ziekte dementie en biedt ondersteuning aan
mensen met dementie die 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 plan opgesteld.

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

Mantelzorgondersteuning
Een vertrouwd en vast aanspreekpunt
De casemanager biedt de partner /mantelzorgers praktische ondersteuning gedurende
het gehele traject van het niet pluis gevoel tot opname in een verpleeghuis of overlijden. Zij geeft inzicht over de mogelijkheden voor zorg en begeleiding, onzekerheid
over het verloop van de ziekte, de risico’s op overbelasting van mantelzorgers en heeft
de regie over de communicatie tussen de zorg-/hulpverleners onderling. U kunt bij
haar met al uw vragen terecht.

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.

Casemanager Wendy van de Putte
Vanuit mijn jarenlange ervaring in de ouderenzorg heb ik
gemerkt dat vooral de zorg coördineren rondom kwetsbare
ouderen en in het bijzonder dementie mij het meest
uitdaging geeft.
Belangrijk vind ik ook om de waarden die de persoon met
dementie heeft nagestreefd tot op ’t laatste moment in ere
te houden. Ik doe dat in het contact met de familie en dierbaren, want zij kennen de persoon per slot van rekening het
beste en zijn als het ware mijn ogen en oren.
Mijn focus ligt vooral op de persoon met dementie en de systemen die hen ondersteunen. Daarnaast vind ik het belangrijk om uit te gaan van hun behoeften en dat
doe ik vooral door creatief te zijn in mijn vraagstelling en aanpak.

