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Waar u thuis bent

Waar u thuis bent

PG teams
Zorggroep Drenthe werkt met psychogeriatrische thuiszorgteams (PG teams),
zodat mensen zoveel mogelijk met dezelfde
zorgverlener te maken hebben. De verpleegkundigen en verzorgenden in deze teams
hebben veel ervaring in het begeleiden van
mensen met dementie of geheugenstoornissen. De medewerkers van de thuiszorg
van Zorggroep Drenthe helpen u, zodat u zo
lang mogelijk in uw eigen huis kan blijven
wonen.

Op een veilige,
verantwoorde manier
thuis wonen met
(beginnende) dementie?
Iets vergeten overkomt iedereen wel eens. Meestal is er niets
aan de hand maar als de vergeetachtigheid een probleem wordt,
is het verstandig om actie te ondernemen en contact te zoeken
met uw huisarts en/of de casemanager dementie van Zorggroep
Drenthe.
Zorg thuis
Onze casemanager dementie ondersteunt u en eventueel uw partner of familie vanaf het
eerste moment dat u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is. Samen met de casemanager
dementie, wordt onderzocht waar u tegen aan loopt, wat uw wensen zijn en wat nodig is.
De casemanager dementie kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden die er zijn,
omtrent de zorg, zoals PG-thuiszorg, dagactiviteiten, maaltijdvoorzieningen e.d. U heeft één
vaste casemanager die contact onderhoudt met de thuiszorg, uw huisarts, eventuele andere
hulpverleners en uw familie/mantelzorger(s).
Voor de inzet van de casemanager dementie is geen verwijzing van de huisarts of indicatie
nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Ambulant Geheugenteam (AGT)
Wanneer u aanvoelt dat niet alles meer zo
gemakkelijk gaat als voorheen of u twijfelt
of er sprake is van dementie, neem dan
contact op met uw huisarts. De huisarts kan
u dan verwijzen naar het Ambulant Geheugenteam (AGT) van Zorggroep Drenthe.
Het AGT bestaat uit een Specialist Ouderengeneeskunde (arts), Physician Assistant,
Psycholoog, een casemanager dementie en
wanneer nodig een fysio- of ergotherapeut.
Deze specialisten onderzoeken u thuis.
Vervolgens wordt in nauwe samenwerking
met uw huisarts een advies- en zorgbehandelplan opgesteld. Dit wordt uitgebreid met
u besproken. U kunt ruim de tijd nemen om
uw vragen te stellen.
Een verwijzing naar het AGT van Zorggroep
Drenthe kan alleen via de huisarts of
specialist van het ziekenhuis.

Deze symptomen kunnen
op een dementie wijzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergeetachtigheid
Problemen met dagelijks handelen
Vergissingen met plaats en tijd
Taalproblemen
Kwijtraken van spullen
Slecht beoordelingsvermogen
Terugtrekken van sociale activiteiten
Veranderingen in gedrag en karakter
Onrust (met name in de avond)
Problemen met het zien, de waarneming
(bv. afstanden inschatten)

Deze symptomen kunnen ook een andere
oorzaak hebben. Daarom is het verstandig
om bij twijfel te overleggen met uw huisarts.
(bron: www.alzheimer-nederland.nl)

Meer informatie en contact
Wilt u meer informatie over onze PG
teams, of in contact komen met de
casemanager dementie, dan kunt u
rechtstreeks bellen met onze casemanager
dementie, T. (06) 44 32 26 31.
Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag. Op onze website vindt u tevens meer
informatie: www.zorggroepdrenthe.nl

