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Met gepaste trots…

in deze Nieuwsbrief





Symposium ´Dementeren
doe je niet alleen’
Mantelzorgers Pierre en
Joke Spee
Casemanagers in beeld
Annie Govers en Carmen
Besselink
Alle casemanagers voor u op
een rij

BOEK

’Watten in
mijn hoofd’
Boeken over Alzheimer worden
zelden geschreven door
dementerende zelf. In Watten in
mijn hoofd is auteur Jacques
Boersma openhartig en vermijdt
hij alle geheimzinnigheid. Hij is
open over zijn schrik na de
gestelde diagnose, over zijn
belevenissen en over de
verwerking van de schok. Toch zit
hij niet bij de pakken neer. Hij
geniet in de Bourgogne van het
voorjaar, moedigt collegapatiënten aan veel te bewegen
goed voor conditie en cognitie, en
bezoekt met zijn vrouw een
Alzheimer café, waar hij een
confronterend lied van Youp van
't Hek hoort met veel wensen en
de herhaalde vraag 'Meneer
Alzheimer, valt daarover te
praten?'
Het boek is voor 14,95 Euro te
koop via de van Stockum
internetboekhandel:
www.vanstockum.nl

Hulp bij dementie Midden Limburg is niet meer weg te denken bij
de begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie en hun
mantelzorgers. We maken deel uit van een groot netwerk, hebben
goede contacten met de huisartsen, de geriaters/specialisten
ouderengeneeskunde, de RIAGG, de mensen van de thuiszorg, de
verpleeg- en verzorgingshuizen, en de beleidsmedewerkers welzijn
van de gemeenten. Ja eigenlijk met iedereen die een rol speelt
rondom dementie in Midden Limburg. Wist u dat we op dit moment
16 casemanager actief hebben, die samen 632 cliënten begeleiden
en minstens evenveel mantelzorgers en dat alle 108 huisartsen
aangesloten zijn bij de keten? We hebben inmiddels 430 casussen
afgesloten. En dat sinds de operationele start in februari 2010!
Ik ben trots op onze casemanagers die dit allemaal voor elkaar
krijgen.
Omdat onderdelen van de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO
en dus naar de gemeenten, zijn we momenteel ook in overleg met
beleidsfunctionarissen van alle gemeenten in Midden-Limburg. Dat
doen we samen met vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland
afdeling Midden-Limburg en van Zorgkantoor VGZ. Prettige
gesprekken in een sfeer van elkaars cultuur en kansen ontdekken en
‘samen samen-werken’ aan de toekomst voor de kwetsbare oudere
mens in onze samenleving.
Trots ben ik ook op onze nieuwe nieuwsbrief. In een aantrekkelijk
jasje en met een inhoud die niet alleen bedoeld is om te
informeren, maar ook om te prikkelen, uit te dagen en te
enthousiasmeren. U leest er de laatste ontwikkelingen in, maar ook
ervaringsverhalen. Twee casemanagers stellen zich aan u voor en u
treft een overzicht aan van alle casemanagers en het gebied waarin
zij werkzaam zijn.
Deze nieuwe nieuwsbrief is voor Hulp bij dementie Midden Limburg
een nieuwe mijlpaal van een volwassen keten. Een keten die zich
mag en wil laten zien. Daarom organiseren we op 22 oktober een
symposium met als titel ‘Dementeren doe je niet alleen’. Noteert u
die datum alvast in uw agenda. In deze nieuwsbrief leest u meer
over het programma. Ik beveel het van harte bij u aan.
Ik nodig en daag u uit deze Nieuwsbrief te lezen en er ook op te
reageren. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Bel of mail
gerust. Samen staan we sterk, zeker als het gaat om de zorg voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers, nu en in de toekomst!
Ron Colaris
Ketenregisseur Hulp bij dementie Midden Limburg

In beeld
Casemanager
Annie Govers
Geboorteplaats:
Budel
Hobby:
wandelen en
tuinieren
(moestuin).
Favoriet
TV programma:
Heb ik niet echt.
Lievelingsmuziek:
Sting/ Joe Jackson.
Lievelingseten:
ik ben een echt soepmens.
Ik word blij van:
het vroege voorjaar.
Van huis uit ben ik:
Z verpleegkundige, dat was mijn
eerste opleiding in de zorg.
Waarom casemanager geworden?
Omdat ik dementie een zeer
bijzondere ziekte vind en ik heel graag
mensen wil ondersteunen om zo lang
als mogelijk op hun eigen wijze
invulling te kunnen geven aan hun
leven.
Leukste ervaring als casemanager?
Eén leukste ervaring bestaat niet. Mijn
werk bestaat uit zoveel geweldige
ontmoetingen met mensen, dat ik daar
niet uit kan kiezen.
Moeilijkste ervaring als casemanager?

Ook hiervoor geldt dat één moeilijkste
ervaring niet bestaat. Wat ik heel
lastig vind, is als iemand moet
verhuizen naar een zorginstelling, maar
dat eigenlijk (nog) niet wil, maar waar
het echt niet anders kan.
Tip voor het omgaan met dementie?
Tijd nemen voor mensen zodat ze je
kunnen volgen in woord, daad en
gedachte.
Wens(en) voor de toekomst?
Dat dementie uit het schemergebied
van de schaamte wordt gehaald. De
mensen die er aan lijden, durven er
vaak niet voor uit te komen, de wereld
om hen heen kan er niet mee omgaan.
Er is zoveel sociale onhandigheid op
dit gebied. We hebben nog een wereld
te winnen!

22 oktober 2013 Oolderhof

Symposium ‘Dementeren doe je niet alleen’
Op dinsdag 22 oktober staat de Oolderhof in Roermond-Herten in
het teken van dementie. Op die dag presenteert Hulp bij
dementie Midden Limburg zich tijdens het symposium
‘Dementeren doe je niet alleen’. Wij bieden die dag een
gevarieerd programma met vier sprekers, die elk op een andere
manier met dementie te maken hebben. Natuurlijk zijn onze
casemanagers aanwezig om met ieder die dat wil in gesprek te
gaan en te vertellen over hun werk. Het symposium begint om
15.30 uur met een inloop en eindigt om 20.00 uur met een
informeel samenzijn. Het is bedoeld voor iedereen die
beroepsmatig of als vrijwilliger met dementie te maken heeft. De
deelnamekosten zijn 35 euro per persoon, inclusief eenvoudige
maaltijd.
‘Dementeren doe je niet alleen’ is ook de naam van een serie
verhalen die eind 2012/begin 2013 verscheen in Dagblad De
Limburger/Limburgs Dagblad. In deze serie beschrijft journalist en
antropoloog Will Gerritsen op een indringende en confronterende
manier wat dementie met mensen kan doen. Hij volgde daarvoor
o.a. twee echtparen waarvan één van beide partners de diagnose
dementie heeft. Will Gerritsen is de eerste spreker tijdens het
symposium en zal over zijn ervaringen en zorgen voor de toekomst
vertellen. De andere drie sprekers zullen met name over de
zorgkant van dementie vertellen. Die drie sprekers zijn
achtereenvolgens:
 Jan Hoogmoed, klinisch geriater in het Laurentius Ziekenhuis
en bezig met het beschrijven van zorgpaden ouderenzorg;
 Henri Holtus, Hoofd Inkoop Zorgkantoor VGZ en betrokken
bij de ontwikkeling van de wijkgerichte netwerken;
 Joke Bos, mede-oprichter en coördinator van
Ontmoetingscentrum de Pijp in Amsterdam voor
dementerenden en hun mantelzorgers (concept R. Droës).
Trees Hogema, directeur Regio Roermond van De Zorggroep en
voorzitter van de stuurgroep Hulp bij dementie Midden Limburg is
op 22 oktober de dagvoorzitter.
De inleidingen worden
afgewisseld met korte
praktijkervaringen van onze
casemanagers. Daarna zijn er
workshops met de sprekers
afzonderlijk om met hen in
gesprek en discussie te gaan.
Rondom het programma wordt
een informatiemarkt ingericht.
Wilt u zich aanmelden?
Stuur dan een mail naar
carla.hendrikx@dezorggroep.nl
U ontvangt dan het digitale
inschrijfformulier.
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In beeld
Casemanager
Carmen
Besselink

Geboorteplaats:
Arnhem
Hobby:
zingen in een koor, wandelen in ZuidLimburg, maar ook in het Leudal.
Favoriet TV programma:
Levenslied, een serie op de
maandagavond.
Lievelingsmuziek:
opera Carmen (!) van Bizet.
Lievelingseten:
zelfgemaakt griesmeelpudding met
bessensap van mijn moeder.
Ik heb een hekel aan:
onrecht, dingen die niet eerlijk zijn,
of als iemand onrecht wordt
aangedaan.
Ik word blij van: de zomer!
Van huis uit ben ik: verpleegkundige,
ik heb HBO V gedaan.
Waarom casemanager geworden?
Ik wil een professionele bijdrage
leveren aan zorg voor dementerenden
in de thuissituatie. Mijn carrière kent,
net als het leven, verschillende fases.
Ik ben begonnen in de wijk met
jeugdigen, daarna in het ziekenhuis
met mensen van allerlei leeftijden.
Daar kwam ik in contact met
dementerenden en zag ik regelmatig
het gebrek aan zorg. Dat vond ik
aangrijpend en als casemanager kan
ik daar wat aan doen.
Leukste ervaring als casemanager?
Dingen die je onverwacht samen
deelt, vind ik altijd erg leuk. Maar ook
als ik bijvoorbeeld bij een optreden
van het koor cliënten en/of
mantelzorgers tegen kom.
Moeilijkste ervaring als
casemanager?
Ik vind het moeilijk niet te hard van
stapel te lopen. Soms wil ik teveel
ineens en dat gaat niet. Het is soms
ook lastig om de zorg die nodig is op
elkaar af te stemmen. Ik moet er dan
echt op letten dat ik het belang van
de cliënt voorop blijf stellen.
Tip voor het omgaan met dementie?

Oprecht zijn en jezelf zijn.
Wens(en) voor de toekomst?
Meer aandacht, zorg en begrip voor
dementerenden en het taboe rondom
dementie doorbreken. Daar wordt op
gelukkig ook heel hard aan gewerkt.

Mantelzorger Pierre Spee

‘Ik wil mijn zus graag gelukkig maken,
maar ik weet niet hoe’

Pierre Spee uit Roermond is van huis uit chemicus. Tijdens zijn
carrière raakte hij gefascineerd door kwaliteitsdenken en
kwaliteitssystemen. Goed kijken naar processen en hoe je ze
kunt verbeteren en ervoor zorgen dat het dan ook gebeurt. Hij
werkte o.a. bij Xerox, Rockwool, en Sappi. Veranderingen heeft
hij altijd als positief ervaren en daarom is hij uitdagingen ook
nooit uit de weg gegaan. Inmiddels is hij al een aantal jaren met
pensioen. Van dementie had hij geen notie, totdat het zijn
oudste zus overkwam. Een ziekte die totaal indruist tegen zijn
gewoonte om zaken systematisch aan te pakken en zo tot een
goed einde te brengen. “Ik vind het een vreselijke ziekte en ook
erg moeilijk om mee om te gaan. Ik wil mijn zus graag gelukkig
maken, maar ik weet gewoon niet hoe.”
Voor Pierre Spee is zijn zus Bertha heel belangrijk. “Zij is 18 jaar
ouder dan ik en mijn ouders zijn vrij jong gestorven. Eigenlijk is ze
altijd een soort tweede moeder voor mij geweest. Op zondag ging ik
bij haar eten, dan kreeg ik een zakcentje. Ze leefde ook altijd met
me mee. Zo’n anderhalf jaar geleden merkten mijn vrouw Joke en
ik dat er iets aan de hand was. Hele simpele dingen gingen ineens
mis. Bijvoorbeeld klaar staan om opgehaald te worden, dat
overkwam haar vroeger nooit, dus dat viel op, Ze leek geen besef
van tijd meer te hebben. Ook begon ze de dagen van de week te
vergeten. Het ging echt mis toen ze op straat is gevallen. Ze moest
een nacht in het ziekenhuis blijven en daarna was ze helemaal in de
war en kon ze haar situatie ook niet meer goed aan.”
Casemanager
Via de huisarts werd er thuishulp ingeschakeld en werd het ook
duidelijk dat er sprake was van beginnende dementie. Pierre Spee:
“Op dat moment kwam casemanager Fiet Opheij in beeld en werd
ons ook veel duidelijker wat er aan de hand was. Dat is nu ongeveer
een jaar geleden. Inmiddels heeft mijn vrouw een cursus over
dementie gevolgd bij Fiet en dat is heel goed geweest. We hebben
nu meer begrip voor de situatie en weten ook beter hoe we er mee
om moeten gaan. Ik blijf het echter moeilijk vinden om me in te
leven in de situatie van mijn zus. Ik vraag me vaak af wat ze echt
denkt. Ik wil ook van alles voor haar regelen, maar het is moeilijk in
te schatten waar je goed aan doet.”
De zorg is via Fiet Opheij inmiddels goed geregeld. Er komt drie
keer per dag thuiszorg en Bertha gaat regelmatig naar de dagopvang
op zorgboerderij Casquettenhof in Horn. “Fiet overlegt regelmatig
met de mensen die voor mijn zus zorgen en maakt daar dan voor
ons een verslag van. Dat werkt echt prima.”
Taakverdeling
Als mantelzorgers hebben Pierre en Joke Spee de taken verdeeld.
“Eigenlijk is mijn vrouw de echte mantelzorger,” vertelt Pierre
Spee. “Wij gaan minimaal eens per week naar haar toe en blijven er
dan ook een hele avond, Joke belt haar regelmatig op en als er wat
aan de hand is, gaat ze er heen. Ik zorg meer voor de technische
zaken, klusjes zoals lampen vervangen en een sleutelkastje regelen.
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korte berichten
Zorgpadontwikkeling
In het Laurentius ziekenhuis is een
begin gemaakt met het inrichten
van Zorgpad(en), o.a. rondom
dementie. Beleidsmedewerker
Kwaliteit Peter Sanders, begeleidt
dit traject waar meerdere
disciplines en partijen, waaronder
ook Hulp bij Dementie, bij
betrokken zijn. In een volgende
nieuwsbrief meer over dit
onderwerp.

Integraal dossier
Samen met Ketenzorg Westelijke
Mijnstreek zijn we in gesprek met
Meditta en inventariseren we de
mogelijkheden om een begin te
maken met de ontwikkeling van
integrale dossiervoering. Deze
gesprekken verlopen voortvarend en
de mogelijkheden zijn
veelbelovend. In eerste instantie
gaan we ons huidige rapportage- en
registratiesysteem overzetten naar
het HIS, waardoor de communicatie
met de huisartsenpraktijken
gemakkelijker en veiliger wordt. De
volgende stap is, andere disciplines
(GGZ / AGZ / Welzijn) aan dit
systeem te koppelen. Uiteraard in
goed overleg met elkaar.

Dagbesteding bij SGL
In de gemeente Swalmen heeft SGL
een activiteitencentrum. Sinds kort
is daar ook een dagbesteding voor
jong dementerenden en vitale
mensen met dementie.
Ook Baarlo heeft sinds kort een
aanbod voor deze doelgroep. Hulp
bij Dementie is hier nauw bij
betrokken. Het activiteitencentrum
in Swalmen is gevestigd aan de
Markt.

Laatst was de gootsteen verstopt en dan zorg ik ervoor dat dat
wordt opgelost. Ik heb haar inmiddels ook zover dat ze geen
waxinelichtjes meer aansteekt, daar ben ik blij om. Ik heb
rookmelders geïnstalleerd, want ze rookt en dat vind ik echt een
risico. Joke en ik doen inmiddels haar administratie en de post komt
nu grotendeels bij ons aan. Eigenlijk ben je er steeds mee bezig. Je
bent toch bang dat er wat gebeurt, dat ze valt bijvoorbeeld. Ze is
inmiddels zo broos en kwetsbaar. Ze is ook al twee keer beroofd bij
het boodschappen doen en dan is ze helemaal overstuur."

Mantelzorgers Pierre en Joke Spee

Onmacht
Al met al is het voor Pierre een hele klus om voor zijn zus te zorgen,
met name ook emotioneel. “Ik vind haar een zielig hoopje mens nu,
terwijl ze altijd zo betrokken en gastvrij is geweest voor iedereen.
Dat doet me echt pijn, ook als ik de onmacht in haar ogen zie. Ze
heeft het gewoon niet verdiend om deze ziekte te krijgen. Ik vraag
me ook af hoe lang ze nog in haar appartement kan blijven wonen,
want dat is toch wat ze graag wil. Maar ze gaat toch wel heel hard
achteruit. Gelukkig is ze nog altijd heel vriendelijk en herkent ze
ons ook nog steeds. Daar ben ik blij om.” Blij zijn Pierre en Joke
Spee ook met casemanager Fiet Opheij. “Ze spreekt met liefde over
haar werk, maar je moet wel heel veel van mensen en vooral van
ouderen houden om dit werk te kunnen doen. Wij waarderen haar
betrokkenheid en haar doortastendheid enorm. Zij weet wat er
moet gebeuren. Zij is werkelijk een grote steun voor ons.
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korte berichten
Huiselijk geweld /
Ouderenmishandeling
De landelijke Standaard Dementiezorg
(versie 1 mei 2012) schrijft voor, dat
elke keten een meldpunt ouderenmishandeling moet hebben. Samen met
Hulp bij Dementie Noord-Limburg zijn
we vorig jaar gestart met een samenwerkingstraject met de Mutsaersstichting in Venlo. Inmiddels is er een
stuurgroep geformeerd met een
expertisegroep. Die expertisegroep
bestaat uit twee casemanagers
(Noord- en Midden-Limburg), een
medewerker van de gemeente Venlo,
een medewerker van de Mutsaersstichting en twee functionarissen
Welzijn (Noord- en Midden-Limburg).
We zijn nog op zoek naar een
enthousiaste POH-er uit MiddenLimburg. Wie interesse heeft kan zich
melden bij de ketenregisseur Hulp bij
Dementie Midden-Limburg.
ron.colaris@hulpbijdementie.nl

Boek:
‘Ik
ben
niet
kwijt’
Sjef van Bommel
Thom en Sjef zijn dertig jaar samen
vanaf een tijd dat homoseksualiteit
nog nauwelijks bespreekbaar was, als
blijkt dat Thom aan het dementeren
is. Langzaam ziet Sjef zijn bruisende,
intelligente en sociale partner veranderen in een onzekere en opvliegende
man. Hij raakt hier aanvankelijk door
in verwarring, tot hij begrijpt dat er
echt iets mis is met Thom. Sjef neemt
meer en meer de zorg voor Thom op
zich. Ondanks zijn verdriet en
frustraties leert hij inzien dat hij hun
tijd samen moet koesteren. Vanaf dat
moment gaat hij er alles aan doen om
iets moois te maken van wat hun nog
rest aan toekomst.
Ik ben niet kwijt is het relaas van een
sterke liefde, die ondanks de
sluipende en uiteindelijk fatale ziekte
van Thom, niets aan kracht verliest.

Veel aandacht voor scholing casemanagers

In juni werd hebben de casemanagers van de Westelijke Mijnstreek
en Midden-Limburg het scholingstraject Casemanagement afgerond.
Deze scholing werd gegeven door docenten van de Zuyd Hogeschool
en was opgezet rondom de thema's: profilering, positionering en
professionalisering. Als vorm is gekozen voor een intervisiemodel
waarbij iedereen vanuit de dagelijkse praktijk onderwerpen kon
inbrengen. Deze scholing is voor de groepen afgerond met een hoog
beoordelingsresultaat. De deelnemers hopen op een voortzetting.
Hierover zijn we in gesprek met Zuyd Hogeschool. De Casemanagers
van Noord-Limburg zijn later gestart en ronden deze scholing in het
najaar af.
Binnen Limburg is door de vijf ketenregisseurs in samenwerking met
Zorgkantoor CZ en ondersteund door Robuust, voor de komende
jaren een breed scholingsprogramma ontwikkeld.
In eerste instantie is het programma opgezet voor de Casemanagers,
maar de bedoeling is om ook andere professionals hierbij te laten
aansluiten, zoals SPV-ers, POH-ers, Ouderenadviseurs, Zorgadviseurs
en WMO-(loket-) beleidsmedewerkers. In de nabije toekomst willen
we nog intensiever en integraal 'samen samen-werken', om zo 'de
deuren' naar elkaar open te zetten. Het doel is om met alle
betrokken partijen de kwetsbare oudere mens en zijn betrokkenen
in de samenleving, goed te kunnen blijven ondersteunen en
begeleiden.
Scholing op maat
Om alle casemanagers en zorgtrajectbegeleiders in Limburg
optimaal mee te laten denken over de inhoud van hun scholing, is er
op 21 november a.s. een algemene presentatiedag scholingen.
Inhoudsdeskundigen zullen die dag via workshops de opleidingswensen en behoeften vanuit het casemanagement inventariseren.
Deze inbreng wordt daarna verwerkt in het scholingsprogramma,
zodat de leerpunten, wensen en verwachtingen van de
casemanagers en zorgtrajectbegeleiders optimaal matchen met de
inhoud. Onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen zijn
‘Zorgverlening aan migranten’ waar mevrouw drs. T. Arslan
(Gezondheidsbegeleiding) bij betrokken is, en ‘Huiselijk geweld /
Ouderenmishandeling’ dat met de Mutsaersstichting wordt
georganiseerd.
Elke keten heeft de mogelijkheid gekregen om een casemanager
voor te dragen voor de cursus 'Train de trainer'. Ook Midden-Limburg
neemt hier actief aan deel. Daarnaast wordt er een cursus
'Dementie bij ouderen' gegeven door Lionarons in Maastricht. Vanuit
Midden-Limburg gaan daar drie Casemanagers aan deelnemen:
Wendy Meewissen, Nicole Fijen en Ria Verstappen.

Het boek is te bestellen voor €19,95
op www.sjefvanbommel.nl
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Kanteling AWBZ – WMO
biedt ook kansen

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten staat onder druk en
wordt verder afgebouwd. Zo worden
extramurale (ambulante) functies
overgeheveld naar de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) en
daarmee naar de gemeenten, en
naar de ZVW (Zorgverzekeringswet).
Uiteindelijk blijft er een 'kern-AWBZ'
over met daarin de zware
intramurale zorg. Dit betekent dat
de landelijke politiek een
fundamentele koerswijziging voor de
(langdurige) zorg heeft ingezet, waar
iedereen vroeg of laat mee te maken
krijgt.
Steeds meer extramuraliseren en
bezuinigen betekent steeds meer een
beroep doen op integrale
wijkgerichte begeleiding,
ondersteuning en zorg.
‘Samen samen-werken’ door
gemeenten, zorg en welzijn is hierbij
onontbeerlijk. Vanuit dit
toekomstperspectief zijn we vanuit
Hulp bij Dementie begonnen met
oriënterende gesprekken met WMObeleidsmedewerkers van de
gemeenten. Zij worden immers
'partner' in het 'nieuwe
samenwerken'. Ook een afvaardiging
van Alzheimer Midden-Limburg en
het Zorgkantoor (mevrouw A. Gillis)
neemt deel aan deze gesprekken. We
zetten de deuren naar elkaar open,
zoeken naar verbindingen en kijken
wat we elkaar te bieden hebben. Het
is een ontdekkingsreis die alle
partijen boeit en waarvan we steeds
meer de overtuiging hebben dat we
samen deze uitdaging aankunnen.

20-29 september 2013

Campagneweek DementieEnDan
Maandag 3 juni jl. zegden 75 organisaties hun definitieve medewerking
toe aan de campagne ‘DementieEnDan’. Op deze middag presenteerden onder meer Alzheimer Nederland, Rabobank Foundation, Achmea
en VUmc Alzheimercentrum hun plannen voor de campagneweek van 20
tot 29 september 2013. Tijdens deze campagneweek ligt de focus op de
mogelijkheden die er zijn om dementie draaglijker te maken.

Dit initiatief van documentairemaker Ireen van Ditshuyzen is
georganiseerd rond Wereld Alzheimerdag op 21 september. Twee jaar
lang filmde ze vijf mensen met dementie en hun omgeving. Het
documentaire tweeluik ‘DementieEnDan’ wordt op 23 en 24 september
uitgezonden door de AVRO om 21.00 uur op Nederland 2.
Onderdeel van de campagne zijn educatieve clips die gepresenteerd
worden op tal van scholen en bij beroepsorganisaties. Het gesprek
over deze positieve benadering van dementie wordt geactiveerd door
evenementen in het hele land, waaronder debatten en
themabijeenkomsten in Alzheimercafés, ontmoetingscentra en bij
lokale bankkantoren. Ook nationale en regionale radio en tv besteden
veel aandacht aan het thema dementie en wat er nog wél kan.
Alle vijf de ketens Dementiezorg in Limburg zijn hierbij betrokken.

Cijfers medio 2013

Hulp bij dementie midden limburg
timmert aan de weg

Het nieuwe beleid biedt ook kansen
en nieuwe mogelijkheden en zal naar
verwachting de ontwikkeling naar
dementievriendelijke gemeenten en
het communitydenken versterken.

Binnen Hulp bij dementie midden limburg wordt door de
casemanagers hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen met
(beginnende) dementie en hun mantelzorgers te helpen.
Dat ze daarin succesvol zijn, bewijzen de onderstaande cijfers,
die de stand van zaken weergeven van medio 2013.
Cliënten in begeleiding:
Afgesloten casussen:
Casemanagers:
Aangesloten huisartsen:
(dat zijn alle huisartsen!)
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633
430
16
108

Regio Noord
Gemeenten Weert en Nederweert

Regio Midden
Gemeenten Roermond en Leudal

Casemanagers
Truus Heuvelmans
06- 21 241 637
truus.heuvelmans@
hulpbijdementie.nl

Casemanagers
Ellen Op het Roodt
06-30 483 275
ellen.op.het.roodt@
hulpbijdementie.nl

Annie Govers
06- 44 349 918
annie.govers@
hulpbijdementie.nl

Elly van Zijl
06-41 561 834
elly.van.zijl@
hulpbijdementie.nl

Karin van de Ven
06- 20 014 465
karin.van.de.ven@
hulpbijdementie.nl

Fiet Opheij
06-47 947 331
fiet.opheij@
hulpbijdementie.nl

Irene Verheijden
06- 53 865 363
irene.verheijden@
hulpbijdementie.nl

Carmen Besselink
06-27 872 851
carmen.besselink@
hulpbijdementie.nl

Nicole Fijen
06- 31 948 261
nicole.fijen@
hulpbijdementie.nl

Lyan de Vreese
06-44 165 268
lyan.de.vreese@
hulpbijdementie.nl

Ria Verstappen
06-29 731 361
ria.verstappen@
hulpbijdementie.nl

Gerrie van Bolderen
06-38 061 230
gerrie.van.bolderen@
hulpbijdementie.nl

Team hulp bij dementie midden limburg

Regio Zuid
Gemeenten Echt-Susteren,
Maasgouw en Roerdalen
Casemanagers
Wendy Meuwissen
06-44 349 763
wendy.meuwissen@

hulpbijdementie.nl
Chantal Peters
06-44 351 349
chantal.peters@
hulpbijdementie.nl
Stienke Postulart
06-44 351 231
stienke.postulart@
hulpbijdementie.nl
Marlou Schobben
06-81 335 324
marlou.schobben@
hulpbijdementie.nl
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Ketenregisseur
Ron Colaris
06 - 14378041
ron.colaris@hulpbijdementie.nl
Eci 8 6041 MA Roermond 088 - 610 41 41 www.hulpbijdementie.nl

KETENZORGPARTNERS
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