
Bent u als professional betrokken bij 
iemand met dementie? Deze flyer geeft  
u handvatten in de begeleiding van  
deze persoon. U vindt contactpunten  
voor allerlei verschillende onderwerpen  
over het onderwerp dementie in het 
algemeen, in de regio Rivierenland en  
per gemeente. 
 
Meer informatie of vragen? Mail gerust 
naar info@dementierivierenland.nl

ALGEMEEN
Alles over dementie
De website www.dementie.nl is ontwikkeld door 
Alzheimer Nederland en biedt ontzettend veel 
informatie over dementie. Deze website richt zich 
op patiënten, mantelzorgers en professionals. U 
vindt op de website bijvoorbeeld informatie over de 
vormen en symptomen van dementie, herkennen en
diagnose, veranderend gedrag, impact op de naaste 
omgeving, behandeling, medicatie, professionele 
zorg, wetten en regelingen, woonvormen, mantel-
zorg, juridische en financiële zaken, levenseinde, 
ervaringsverhalen en hulplijnen.

 www.dementie.nl, info@dementie.nl of 0800 5088

Mantelzorgers
Informatie, ervaringsverhalen en zoekmachine  
voor lokale mantelzorgorganisaties.

 www.mantelzorg.nl

REGIO RIVIERENLAND
Onderstaande organisaties bieden in de regio 
Rivierenland ondersteuning op het gebied van 
dementie.

Netwerk Dementie Rivierenland en  
Dementie consulenten 
Op de website vindt u de werkwijze van het Netwerk 
Dementie Rivierenland, ervaringsverhalen en 
contactgegevens van de dementieconsulenten.

  www.dementierivierenland.nl

Alzheimer Nederland, regio Rivierenland
Overzicht van alle Alzheimer Cafés in de regio

  www.alzheimer-nederland.nl/regios/rivierenland

Geheugenpolikliniek Ziekenhuis Rivierenland
De Geheugenpolikliniek is er voor nader onderzoek, 
diagnose en begeleiding van mensen met 
geheugen problemen.

  www.ziekenhuisrivierenland.nl

Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt
Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt is er voor 
verwijzers en heeft een actueel overzicht van 
beschikbare bedden in de regio Rivierenland.  
Een team van klantadviseurs van verschillende 
organisaties bemiddelt in de (tijdelijke) plaatsing 
van patiënten met een indicatie voor Langdurige 
zorg (WLZ), Respijtzorg, Eerstelijnsverblijf, 
Geriatrische revalidatiezorg en Palliatieve zorg.

  www.rivierenlandzorgt.nl

Wegwijzer  
Dementie Rivierenland
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GEMEENTEN
Deze websites van de gemeenten in Rivierenland 
helpen u verder bij het vinden van zorg- en welzijns-
organisaties in de buurt van de cliënt of mantelzorger.

Culemborg
Sociale Wijkteams West en Oost Culemborg

  www.culemborgkanmeer.nl 

www.elkwelzijn.nl

Neder Betuwe
Kernpunt NederBetuwe

 www.kernpuntnederbetuwe.nl

Tiel
Welzijn Tiel

  www.wonenwelzijnenzorg.tiel.nl 

www.mozaiekwelzijn.nl

Buren
Zorg en Welzijn gemeente Buren

 www.stib.nl

West Betuwe
Welzijn West Betuwe

  www.welzijnwestbetuwe.nl/senioren  

www.rivierenlandkanmeer.nl

CHECKLIST VOOR NA DE DIAGNOSE
Nadat de diagnose is gesteld door de huisarts of  
het ziekenhuis, moeten er veel zaken geregeld en 
besproken worden. Hieronder vindt u een checklist
met onderwerpen die u kunt bespreken met de 
cliënt en zijn/haar naaste.

Checklist

 Diagnose delen in de omgeving van de cliënt 

  Inschakelen professionele zorg en welzijn,  
met behulp van de zorgstandaard 

 Hulp van familie, vrienden en vrijwilligers
 

 Behandeling en medicatie 

 Autorijden 

 Veiligheid & wonen 

 Financiële beslissingen 

 Toekomst en levenseinde 

 Ondersteuning voor de mantelzorger 

 Kennis over (het verloop) van de ziekte

Voor een toelichting op deze onderwerpen voer  
de zoekterm checklist  in op www.dementie.nl 

Deze publicatie is een uitgave van Het Netwerk Dementie Rivierenland. Dit is onderdeel van het Programma “Samen…  

Oud in Rivierenland.” In het netwerk zetten professionals uit de zorg en het sociaal domein zich samen in voor innovatieve 

zorg voor ouderen met dementie en hun omgeving. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, 

Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland, Mura Zorgadvies en 

Alzheimer Nederland, regio Rivierenland.

Wilt u een deskundige raadplegen over uw cliënt 
met dementie? 
•  U kunt een verzoek indienen voor een Multi-

disciplinair Overleg (MDO) bij de huisarts om met 
alle betrokken partijen de zorg en welzijn voor cliënt 
te bespreken.

•  U kunt een dementieconsulente om advies vragen 
•  De huisarts kan een Specialist Ouderen 

Geneeskunde consulteren, bijvoorbeeld bij SZR  
of Zorgcentra De Betuwe.

•  De huisarts kan een geriater of neuroloog van de 
Geheugenpolikliniek in Ziekenhuis Rivierenland 
consulteren of patiënt doorverwijzen bij complexe 
casuïstiek.

Heeft u vermoeden van dementie  
bij iemand in uw omgeving? 
Doe de geheugentest op  
www.dementie.nl of neem contact  
op met de huisarts
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