
Ma
Foto’s van Margi Geerlinks

10 november t/m 3 maart 2019 in het Stedelijk Museum te Schiedam

Margi Geerlinks fotografeerde de moeder van Hugo Borst die aan Alzheimer leed. Dat roept veel  

herkenning en emotie op.

Op de achterkant van deze flyer vindt u informatie over begeleiding en ondersteuning bij  

dementie.

Westland - Schieland - Delfland

Margi Geerlinks, Ma, 2014-2018

Hoogstraat 112, Schiedam

Dinsdag tot en met zondag 
van 11 tot 17 uur geopend



Thuis wonen met vergeetachtigheid of dementie
Dementie begint meestal met kleine veranderingen in gedrag en functioneren. U kunt terecht bij de  

gemeente als uw partner of familielid hiermee te maken heeft.  De gemeente kan bijvoorbeeld regelen dat 

u ondersteuning krijgt van een ouderenadviseur, vrijwilliger of begeleider. Of dat er hulp in het huishouden 

ingezet wordt. Ook kan uw partner of familielid aangemeld worden voor welzijnsactiviteiten, dagbesteding 

of een logeerweekend. Hiervoor betaalt u soms een eigen bijdrage. De gemeente informeert u over de hoogte 

hiervan.  

Als de situatie verslechtert en er medische hulp nodig is kan een wijkverpleegkundige worden ingeschakeld. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Uw zorgverzekeraar kan u 

ook helpen bij het vinden van een thuiszorgorganisatie. 

Bij vermoeden van dementie kan de huisarts bepalen of het nodig is om een diagnose te laten stellen. 

Opname in een zorginstelling
Wanneer thuis wonen niet meer gaat, is een opname in een zorginstelling soms nodig. Voor 

opname in een zorginstelling moet er een indicatie worden aangevraagd bij het Centrum  

Indicatiestelling Zorg (CIZ). De huisarts, een casemanager of onafhankelijke cliëntondersteuner kan u hierin 

ondersteunen. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt aangeboden door MEE en Zorgbelang. Wanneer 

er een indicatie is afgegeven, kan het zorgkantoor u ondersteunen bij het vinden van een passende een zor-

ginstelling.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de organisaties die u in de regio MVS (Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam) kunnen ondersteunen. Wanneer u in een andere regio woont kunt u het beste contact opnemen 

met uw gemeente of uw zorgverzekeraar. Zij helpen u dan verder. 

Contactgegevens
Gemeente Maassluis    www.maassluis.nl/dementievriendelijk

Gemeente Vlaardingen, Wijkteams Vlaardingen                www.wijkteamsvlaardingen.nl

      (010) 473 10 33 

Gemeente Schiedam, Wijk Ondersteuningsteam (WOT) www.wotschiedam.nl 

      (010) 754 15 15  

Minters Mantelzorg     (010) 435 10 22

DSW Zorgverzekeraar    (010) 246 64 66

Zorgkantoor DSW     (010) 242 27 33


