Samenwerkingspartners
Binnen de Zorgketen Dementie Amsterdam Noord werken de
volgende organisaties samen:
•

BovenIJ ziekenhuis

•

Buurtzorg Nederland

•

Combiwel

•

Cordaan

•

Evean Zorg Amsterdam

•

Huisartsen Overleg Amsterdam Noord

•

Mentrum Ouderen

•

OsiraGroep

•

Stichting Doras

Alle zorg in één hand
Casemanagement Dementie
Amsterdam Noord
Informatie voor cliënten en mantelzorgers

De Zorgketen wordt ondersteund door Alzheimer Nederland,
afdeling Amsterdam en Stadsdeel Amsterdam Noord en
gefinancierd door Agis.

“Het is een hele zorg minder dat de
casemanager alles voor ons regelt”

zorgverlener. Bij aanmelding vragen we u om toestemming uw

Casemanagement: alle zorg in één hand

medische gegevens en het aanvraagformulier
casemanagement door te sturen naar het centrale meldpunt.

Als er bij u of uw partner de diagnose dementie is gesteld,

Zodra u bent aangemeld, wordt een casemanager

heeft u vaak te maken met veel verschillende

ingeschakeld. Deze neemt binnen een week contact met u op

hulpverleners. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te

en maakt een afspraak voor een huisbezoek.

hebben, die kijkt naar wat u nodig heeft en dat voor u
regelt. De casemanager kan deze rol voor u vervullen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van de

Wat doet de casemanager?

Casemanagement in Amsterdam Noord

De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u en uw

Casemanagement maakt onderdeel uit van het project

mantelzorger. Hij/zij geeft informatie, advies, begeleiding en

Zorgketen Dementie dat onlangs in Noord is gestart. Dit

voorlichting aan u en uw familie zo lang u thuis woont.

project heeft tot doel de zorg aan dementerende mensen die

De casemanager bezoekt u thuis en bekijkt welke problemen

thuis wonen, te verbeteren, door middel van het aanstellen van

er zijn en welke zorg of ondersteuning nodig is. Samen met de

casemanagers. In het project werken verschillende

betrokken hulpverleners maakt zij hierover afspraken en

hulpverleners samen: de huisartsen , Boven IJ ziekenhuis,

onderhoudt de contacten. De casemanager helpt u ook bij het

zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de geestelijke

aanvragen van een zorgindicatie.

gezondheidszorg.

Voor wie?

Informatie

U komt in aanmerking voor een casemanager van Zorgketen

Voor meer informatie of aanmelding:

casemanager.

Dementie als u:
•

te horen hebt gekregen dat u of uw partner of familielid

Meldpunt Ouderenzorg

dementie heeft (of een vermoeden daarvan);

Boven IJ ziekenhuis / Afdeling Geriatrie

•

in stadsdeel Amsterdam Noord woont;

Statenjachtstraat 1

•

zolang mogelijk thuis wilt blijven wonen.

1034 CS Amsterdam

Aanmelding

T 020 - 634 6346 (hoofdreceptie BovenIJ ziekenhuis).

Als u een casemanager wilt inschakelen, kunt u zich laten

F 020 - 634 6730

aanmelden bij het Centrale Meldpunt Ouderenzorg. Uw

E meldpuntouderenzorg@bovenij.nl

huisarts kan dat doen of uw geriater, neuroloog of een andere

