
Ondersteuning bij Dementie  - voor patiënt en mantelzorger:  
zorg, aandacht en begeleiding

Extra aandacht en zorg
• 24/7 circadiaan bewaking
• 24/7 monitoring inactiviteit, bewustzijn en

onderkoeling
• 24/7 professionele alarmcentrale opvolging
• Dwaaldetectie
• Dagelijks sociaal contact via beeldbellen
• Wekelijkse meting bloeddruk, saturatie, hartritme,

gewicht
• Nettie Regelplatform voor verbinden sociale

netwerk.
• 4 uur per week inzet van een vaste Mantelaar

(zorgstudent) voor persoonlijke verzorging en
huishoudelijke taken.

• Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO MEDMIJ)
voor het delen van (medische) informatie met
zorgverleners

• Frequente controle van medische meetgegevens
door een BIG-geregistreerde verpleegkundige

Mantelzorger en partner Linda Bosma
“Mijn man is erg veranderd sinds Mantelaar langskomt. Het gaat 
allemaal heel gemoedelijk, ze bakken samen lekker dingen en kijken 
films. Teun helpt met klusjes in huis waar ik helemaal niet aan toe kom. 
Morgen heeft mijn zoon een vrije dag en dan gaan ze met zijn drieën 
naar een expositie. Heerlijk dat Teun  dan meegaat, zodat mijn zoon 
dan niet voor mijn man hoeft te zorgen”

Gezelschap Zorg

Ons programma staat voor een goede balans tussen:

Hulp bij 
praktische zaken

24/7



Werkwijze?

Top 5 resultaten:

• Betere gezondheid en welzijn door
preventie

• Minder sociaal isolement
• Meer participatie in samenleving
• Minder overbelaste mantelzorgers
• Betaalbare zorg

Hiermee helpt het de zorg bij 
inspelen op:

     vergrijzing in de wijk

     personeelstekort in de wijk

Kosten: € 580,- per maand

Betaalbaar met een PGB of vanuit Wlz 
dan wel particulier.

E-mail VTZN: info@vtzn.nl Telefoon: +31 
855 047 3557

Wij starten altijd met een persoonlijk intakegesprek bij 
cliënten thuis.

Vanuit het programma Slimme Samenleving zullen 
speciaal geselecteerde postbodes de installatie en het 
onderhoud bij de cliënten thuis doen. 

De Mantelzorgstudent is elke week vier uur per week 
bij de cliënt voor zorg, gezelschap en persoonlijke 
begeleiding.

Nettie zal samen met de mantelzorgers het sociale 
netwerk in kaart brengen en deze activeren zodat 
taken eenvoudig geregeld kunnen worden

Onafgebroken toezicht en actieve observatie. VTZN 
biedt het frequent meten en controleren van vitale 
lichaamsfuncties en persoonlijk beeldbelcontact.  

‘Bereid mantelzorgers voor op de zorg voor dementerenden’
Mensen met dementie en hun naasten lijden vooral aan sociale pijn, zegt cultureel antropoloog Anne-Mei The. „Partners worden ziek van jarenlang verdriet en stress.” 
„Door het onderzoek heb ik ontdekt dat veel partners van mensen met dementie door hun hoeven zakken – zeventig procent van de partners gaat zelfs eerder dood 
dan de dementerenden. Ze gaan constant naar de huisarts, krijgen het aan hun hart en uiteindelijk moet de partner met dementie alsnog naar een verpleeghuis. 
Dat laatste kost al 60.000 euro per jaar. Dat geld kun je ook gebruiken voor hulp die crisis en de gang naar een verpleeghuis voorkomt.”




