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Groot Hoogwaak

TEKST GROOT HOOGWAAK
  BEELD BURO BINNEN

Veel professionals zijn daarom dagelijks bezig met het bie-
den van hulp, informatie, advies en het regelen van zorg. 
Ook Groot Hoogwaak heeft specialisten in dienst die 
in hun functie als casemanager dementie, begeleiding 
en ondersteuning kunnen bieden aan alle inwoners van 
Noordwijk.

Wij stellen ons graag aan u voor:
Mieke Timmermans, 57 jaar, woonachtig in Noordwijk. “Ik 
werk nu vier jaar als casemanager bij Groot Hoogwaak. Het 
mooie van dit werk vind ik, dat je een vertrouwensrelatie 
opbouwt met de cliënt en diens netwerk. Je loopt een hele 
tijd met elkaar mee. Ieder mens is uniek.  De kunst is om de 
focus niet uitsluitend op de dementie te leggen. Het is boeiend 
om te weten wie de mens is achter de dementie, hoe de 
levensgeschiedenis en het karakter zijn. Wat de wensen en 
behoeften van de cliënt en diens partner zijn. Begeleiden in 
de breedste zin van het woord; praktisch en emotioneel”. 

Nienke Schadde van Dooren, 33 jaar, woonachtig in Katwijk. 
“Ik werk sinds april 2019 bij Groot Hoogwaak in de functie 
casemanager dementie. Het is een boeiend vak. Er zijn 
constant nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg, wet en 
regelgeving. Dit maakt dat je nooit uitgeleerd raakt. 

Het contact leggen en het opbouwen van een vertrouwensre-
latie met zowel cliënt als mantelzorgers, is één van de 
belangrijkste dingen in ons werk. Mijn doel is om de cliënt en 
diens omgeving zo veilig en fijn mogelijk thuis te laten wonen”.

Het contact met cliënten met de diagnose dementie en hun
mantelzorgers en het bieden van zorg, advies en ondersteuning,
is ons dagelijks werk. Dementie vraagt om samenwerking 
met een heel netwerk, waarbij de wensen en behoeften van 
zorgvrager en betrokkenen leidend zijn. Daarom werken 
wij hierin nauw samen met de huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
mantelzorgconsulenten, Stichting Welzijn Noordwijk en de 
thuiszorg teams. Nieuwe aanmeldingen komen binnen via de 
huisarts of bij onze collega’s van de thuiszorg.

Om het thuis wonen voor mensen met dementie lichter en 
comfortabeler te maken, wordt er binnenkort een dementheek 
geopend binnen Groot Hoogwaak. Een dementheek 
is een winkel die (technologische) producten aanbiedt, 
als ondersteuning voor mensen met dementie die thuis 
wonen en hun mantelzorgers. Het is een nieuwe vorm van 
ondersteuning, waarvan er nog maar een handvol in Nederland 
te vinden zijn. 

Dementie is een ziekte die veel in de belangstelling staat. 
Steeds meer mensen krijgen hiermee te maken. Dementie 
heeft grote gevolgen voor de persoon die het overkomt, 

maar ook voor de partner, kinderen en naaste 
omgeving. Op lichamelijk, geestelijk en sociaal 

gebied vinden gedurende het proces van 
dementie grote veranderingen plaats.

De producten hebben betrekking op veilig wonen, plezierige 
activiteiten en geestelijk welzijn bij geheugenproblemen en 
desoriëntatie. Te denken valt aan een sprekende medicijndoos, 
GPS systemen, makkelijker de weg in huis kunnen vinden, 
beter afspraken onthouden door een passende agenda of 
kalender. Naast hulpmiddelen wordt er advies en informatie 
gegeven door middel van flyers, brochures, en boeken over 
het thema dementie.

In de dementheek wordt een aantal producten ten toon 
gesteld, zodat mensen kunnen zien wat er mogelijk is en 
informatie kunnen krijgen of iets voor hen passend is om 
te huren of te kopen. Klanten kunnen producten uit de 
dementheek thuis uitproberen om te beoordelen of het 
hen helpt. Mocht de klant tevreden zijn, kan het product 
aangeschaft worden. Het geleende product blijft bij de klant 
en de dementheek bestelt een nieuwe. 

We willen de dementheek tevens laten fungeren als 
Informatiepunt Dementie, waar wij advies, voorlichting 
en hulpmiddelen beschikbaar stellen. Ondersteuning en 
informatie voor inwoners van Noordwijk, bij een voor 
hen vertrouwde zorg organisatie, Groot Hoogwaak. Een 
ontmoeting en een gesprek met aandacht voor cliënten, 
mantelzorgers en andere belangstellenden.

De casemanagers gaan de winkel bevrouwen, geven advies en 
verwijzen door naar passende voorzieningen en professionals 
in Noordwijk. Nieuwe cliënten voor casemanagement kunnen 
bij hen worden aangemeld.
Wij kijken ernaar uit om dit mooie initiatief vorm te gaan geven. 
U bent heel erg welkom met al uw vragen.

Wilt u meer weten? 
Kijk op de website www.groothoogwaak.nl of vraag de
brochure Casemanagement Dementie bij de frontoffice van 
Groot Hoogwaak.  
Op onze website vindt u ook onze contactgegevens:
•  Mieke Timmermans  
 06-22 37 74 31 mtimmermans@groothoogwaak.nl
•  Nienke Schadde van Dooren 
 06-54 30 15 35  nschaddevandooren@groothoogwaak.nl

Op de website www.dementievriendelijknoordwijk.nl vindt u 
informatie over de ziekte dementie en kunt u gratis een online 
training doen, over hoe om te gaan met de verschijnselen en 
gedragingen van dementie. 

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat mensen met 
dementie en hun mantelzorgers de zorg en aandacht 
krijgen die ze verdienen.

Met waardering, aandacht 
en deelname voor iedereen! 
Daar zijn we trots op.
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