Dementie Consulent
De Dementieconsulent weet raad!
- Heeft u vragen over (beginnende) dementie?
- Vermoedt u dat uw partner of vader/moeder dementeert?
- Wilt u weten hoe u met dementie moet omgaan?
- Heeft u advies nodig bij het vinden van de juiste hulp?

Omschrijving
Een dementieconsulent is een hulpverlener die dementerenden en hun (mantel)zorgers
begeleidt en ondersteunt.
Zijn functie is om in het vroegtijdige stadium van dementie de mensen te informeren,
adviseren, begeleiden, steun te geven, psychosociale begeleiding en bemiddelen. Hij werkt
onafhankelijk van zorgaanbieders. De functie moet bijdragen aan het verhogen van de
kwaliteit van zorg thuis, de kwaliteit van leven voor dementerende en mantelzorger en aan
het voorkomen van onnodige opname.
Vanaf het begin van het dementeringsproces tot aan een eventuele opname in een
zorgcentrum kan de dementieconsulent de cliënt en mantelzorger begeleiden en
ondersteunen.
De dementieconsulent heeft ook een informatieve functie naar verwijzers, hulpverleners,
gemeenten en overige partijen, betrokken bij ouderen(zorg).

Voor wie is de dementieconsulent bedoeld
Voor iedereen die advies, informatie of begeleiding nodig heeft vanwege dementie. Dat kan
van uzelf zijn, maar ook van uw partner, familielid of vriend(in).

Indicatie nodig
Nee, u heeft geen indicatie nodig bij de Dementieconsulent.

Aanvragen
Voor verwijzing naar de Dementieconsulent kunt u terecht bij Elz, startpunt voor welzijn, zorg
en wonen. Wij kunnen de dementieconsulent uit uw gemeente voor u bellen.
U kunt ook zelf bellen!
De dementieconsulent kan bij u thuis komen, maar zij kan u ook op kantoor ontvangen. U
geeft zelf aan wat u wilt. Het eerste gesprek voert zij meestal alleen met de mantelzorger(s).
In een tweede gesprek is ook de oudere zelf erbij.

Eigen bijdrage
Nee, er geldt geen eigen bijdrage voor de Dementieconsulent.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.

Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
Email:
Website:

076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
elz@etten-leur.nl
www.etten-leur.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Surplus Zorg (casemanager Dementie)
Adres:
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
Telefoon:
076-2082200
Email:
info@surpluszorg.nl
Website:
www.surpluszorg.nl
Folder beschikbaar: ja

Avoord, Zorg en Wonen(casemanagers Dementie)
Adres:
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220
Email:
avoordaanhuis@avoord.nl
Website:
www.avoord.nl
Folder:
ja

Handige website:

www.dementie-winkel.nl
www.dementiezorg.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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