
   De dementieconsulent 

     voor ondersteuning en advies 

 

 

Heeft u vragen over dementie? Heeft u twijfels of maakt u zich zorgen? Heeft u het gevoel dat u 

er alleen voor staat? Voor deze en alle andere vragen over dementie kunt u voor een deskundig 

advies en ondersteuning terecht bij de dementieconsulent in Oisterwijk en Moergestel. In deze 

folder leest u waarbij de dementieconsulent u kan helpen. 
 
 

 

Dementie komt steeds meer voor. Vaak begint 

het met vergeetachtigheid. De gewone dagelijkse 

bezigheden en eenvoudige handelingen lijken 

ingewikkelder of zijn vergeten. Vaak wordt het 

voeren van een gesprek moeilijker. Dementie  

kan ook leiden tot ander gedrag of onrust. Het  

leven van iemand met dementie, maar ook van  

naaste familie verandert. Dit kan heel ingrijpend  

zijn. Gevoelens van twijfel, onzekerheid en  

verdriet komen veel voor. Voor een partner en 

naaste familie kan het zwaar worden, zeker als  

er veel zorg nodig is.  

 

De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen. Voor iemand die last heeft  

van dementie, kan dit prettig zijn, maar voor de 

naaste omgeving kan ze zorg teveel worden. Dan 

kan het helpen als er iemand is die u daarbij 

ondersteunt. Daarom zijn er dementieconsulenten  

aangesteld, die u kunnen helpen bij al uw vragen 

over dementie.  

 

Herkent u dit? 

“Mijn vrouw is vergeetachtig. Wordt zij nu dement?” 

“Hoe kan ik het beste omgaan met iemand die 

dementie heeft?” 

“Ik kan de zorg niet meer goed aan, wat nu?” 

“Er is al zoveel hulp, maar wie doet nou wat?” 

“Kan mijn vader, die dementie heeft, thuis blijven 

wonen?” 

“Hoe kan ik hulp aanvragen?” 

 

Vraagbaak en begeleider bij dementie.  

De dementieconsulent is een vraagbaak voor 

iedereen die te maken heeft met dementie, een 

onafhankelijk deskundige die uw vragen kan 

beantwoorden of kan doorverwijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvoor?  

U kunt bij de dementieconsulent terecht voor:   

 praktische adviezen in de omgang met 

iemand met dementie in de thuissituatie; 

 informatie over de dementie en het 

ziekteproces; 

 emotionele ondersteuning in het omgaan met 

een medemens die dementie heeft; 

 regelen van passende hulp; 

 het behartigen van uw belangen bij eventueel 

andere instanties. 

 

Kosten  

De dementieconsulent is een samenwerkingsproject 

van de gemeente Oisterwijk en Thebe. De 

dienstverlening is gratis en u hoeft geen lid te zijn 

van Thebe.  

 

Meer informatie?  

U kunt de casemanagers en dementieconsulenten 

voor de gemeente Oisterwijk bereiken via 

onderstaande contactgegevens: 

 

Casemanager Dementie: 

Rianne Pijnenburg: 06 29 46 45 15 

Renske van der Aa: 06 10 73 21 87 

 

Dementieconsulent: 

Karin van Bijnen: 06 53 74 60 43 

 

 

Postadres: Vloeiweg 85, 5061 GA Oisterwijk.  

E-mail: dementieconsulent.oisterwijk@thebe.nl 

 

 
 
Dit is een uitgave van de gemeente Oisterwijk en Thebe.  
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.   
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