
De verpleegkundige ouderen 



Wat kan de verpleegkundige ouderen 
of casemanager voor u betekenen?
De verpleegkundige ouderen, ook wel de casemanager,  
is gespecialiseerd in complexe zorgvragen van de meest 
kwetsbare ouderen waaronder mensen met dementie en andere 
complexe ziekten bij ouderdom. De verpleegkundige ouderen 
biedt hulp en ondersteuning aan u en uw mantelzorger en kan 
worden ingezet vanaf het ‘niet pluis gevoel’. 

Wat kan u van de verpleegkundige ouderen 
of  casemanager verwachten? 
De verpleegkundige ouderen bezoekt u thuis en is uw vaste 
aanspreekpunt. Samen met u en uw mantelzorger wordt uw 
situatie in kaart gebracht.  De verpleegkundige ouderen denkt 
met u mee, informeert en adviseert over uw ziektebeeld en over 
mogelijkheden voor zorg en maatschappelijke voorzieningen 
zoals dagbesteding. 
Dit alles met de intentie 
dat u zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunt 
blijven wonen. 

‘De casemanager helpt me sinds ik 
de diagnose ziekte van Alzheimer heb 

gekregen’.



Heeft u vragen over: 
•  Geheugenproblemen die steeds ernstiger worden?

•  Uitleg over ziekten en de gevolgen hiervan?

•  Gedrag dat verandert zonder duidelijk aanwijsbare reden?

•  Hoe u overbelasting voor uw partner of mantelzorger kunt 
voorkomen?

•  Verschillende maatschappelijke voorzieningen omdat u de 
juiste weg niet kent? 

•  Het aanvragen van bewindvoering, mentorschap, een zorg-
indicatie, WMO of WLZ?

•  Of u nog samen in de huidige situatie kan blijven wonen?

Dan kan de verpleegkundige ouderen u op weg helpen.

Deskundigheid
Zorgmogelijkheden rondom dementie 
en kwetsbare ouderen is best 
ingewikkeld. De verpleegkundige 
ouderen heeft ruime ervaring in 
de juiste wegen vinden in wet en 
regelgeving. Hij of zij kent de weg 
in Kennemerland en kan u hierbij 
adviseren. De verpleegkundige ouderen werkt nauw samen met 
uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, 
fysiotherapeut en de wijkverpleging.

Daarnaast kan de verpleegkundige ouderen als het nodig is 
een indicatie aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning, 
dagbesteding of een opname in een verpleeghuis.

‘De casemanager helpt me 
zodat mijn man en ik zo 

lang mogelijk samen thuis 
kunnen wonen.’
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Kennemerhart
Telefoon: 023 5 214 214
e-mail: clientservice@kennemerhart.nl

Kennemerhart biedt zorg aan mensen die ouder 
worden en ouder zĳ n. Cliënten én hun naasten kunnen 
rekenen op professionele, betrokken ondersteuning in 
de thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één 
van de woonzorgcentra of via ons behandelcentrum. 
Onze kernwaarden: persoonlĳ k en op maat, met 
aandacht en in samenspraak én sociaal betrokken. 
Zorg die draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!

Wat zijn de kosten.
De verpleegkundige ouderen wordt betaald vanuit de 
basisverzekering. 
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