
D E M E N T I E
In Nederland hebben 280.000 mensen dementie. Daarvan hebben 

12.000 mensen onder de 65 jaar dementie. Maar liefst 1 op de 5 mensen 

krijgt een vorm van dementie. Hoe wordt een diagnose gesteld? 

Wat kunt u verwachten? En hoe is de begeleiding in Kaag en Braassem? 

Wij helpen u graag verder...

 Nu ben ik alweer vergeten waar 
ik mijn sleutels heb neergelegd. 
Het lijkt wel of ik dementie krijg.

DIAGNOSE 
Het vaststellen of iemand 
dementie heeft is niet eenvoudig. 
Het begint vaak met een 
niet-pluis-gevoel. Iemand reageert 
anders dan gewoonlijk of doet 
dingen die hij of zij voorheen 
niet deed. Er is iets aan de 
hand, maar u weet niet wat. Als 
u denkt dat uzelf, uw partner of 
naaste veel vergeet en dit erger 
wordt, dan kunt u als eerste stap 
naar de huisarts gaan.

ONDERSTEUNING 
In de gemeente Kaag en Braas-
sem zijn diverse organisaties en 
hun vrijwillige medewerkers 
actief. Zij helpen u graag op weg 
door de inzet van een casemana-
ger, activiteiten en ontmoetin-
gen in de wijk, mantelzorgonder-
steuning, het Alzheimercafé en 
de website.

Als de huisarts na zijn of haar 
onderzoek vermoedt dat u 
dementie heeft, dan wordt u 
meestal verwezen naar een spe-
cialist die werkzaam is op de 
geheugenpoli van het zieken-
huis. Op basis van gesprekken 

en het uitvoeren van testen 
door geriater, neuroloog en/of 
psycholoog wordt vastgesteld of 
er sprake is van dementie en 
welke vorm.

CASEMANAGER 
De casemanager geeft op 
professionele wijze informatie, 
advies en begeleiding aan een 
cliënt met dementie en de even-
tuele partner of diens mantel-
zorger. De casemanager blijft de 

ACTIVITEITEN EN ONTMOETING 
Mensen met dementie en mantel- 
zorgers ondernemen minder acti-
viteiten in de buurt, daarnaast 
wordt er ook van hen verwacht 
dat zij langer thuis blijven wonen. 
Omdat het belangrijk is om acti-
viteiten te blijven ondernemen 
organiseert Tom in de buurt dag-
besteding in drie OCD’s, (ont-
moetingcentrum voor Dementie), 
in het Hof van Alkemade, in de 
Ontmoeting en in Woudsoord.

cliënt met dementie en de 
betrokkenen gedurende het 
hele ziekteproces in de thuis-
situatie begeleiden. Deze bege-
leiding varieert van een gesprek 
tot een volledig uitgewerkt 
zorgplan of het organiseren van 
een opname.
Het casemanagement valt 
onder de wijkverpleging. 
Hiervoor is een indicatie van 
nodig. De casemanager vindt u 
bij de verschillende thuis-
zorgorganisaties in de gemeente 
Kaag en Braassem.
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ORGANISATIES IN KAAG EN BRAASSEM

ACTIVITE 
Postbus 149 2350 AC Leiderdorp 
071-5161415 • www.activite.nl

WIJDEZORG 
Postbus 66 • 2380 AB Zoeterwoude 
088-2091000 • www.wijdezorg.com

BUURTZORG 
Noordeinde 95 • 2371 CW 
Roelofarendsveen • 06-53575040

TOM IN DE BUURT  • 088-9004567
www.tomindebuurt.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN ‘DE SPIL’
Saskia van Uylenburchlaan 1 •  2377 CR 
Oude Wetering • 071 331 7967
www.swo-kaagenbraassem.nl

KERNTEAM KAAG EN BRAASSEM 
Als u niet weet waar u de juiste hulp 
kunt vinden. 
Postbus 11008 • 2301 AE • Leiden 
088-2542355 • info@kernteamkb.nl
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ALZHEIMERCAFÉ 
Het Alzheimercafé is een maan-
delijkse ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, mantel-
zorgers, hulpverleners en belang-
stellenden. Bezoekers krijgen 
informatie over dementie en er is 
ruimte om vragen te stellen en te 
praten met lotgenoten. Het 
Alzheimercafé heeft elke keer 
een ander thema. Aanmelden 
hoeft niet, u mag gewoon 
“gratis” binnenlopen.

MEER INFORMATIE • In Nederland zijn er diverse organisaties die zich 
inzetten voor mensen met dementie. 

ALZHEIMER NEDERLAND 
www.alzheimer-nederland.nl   @AlzheimerNederland

SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK 
www.samendementievriendelijk.nl  @samendementievriendelijk

Kerkstraat 50
2377 AV Oude Wetering
T 0172-427 544 
info@dedriemaster.nu 
    @DeDriemasterKaagenBraassem
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Samenwerken aan een 
dementievriendelijk Nederland!


