GRATIS

DIENSTVERLENING

Vragen? U kan

Dementie–
loket !

steeds terecht bij:

Coördinator ethiek &
dementie

Hebt u vragen over
Geheugenklachten en/of Dementie?

(klinisch psycholoog)

Woonzorgcentrum Sint Anna vzw
Bulskampstraat 39
8630 Bulskamp (Veurne)
Tel: 058/28 08 90
E-mail: st.anna.bulskamp@gvo.be

Ervaart u of uw familielid problemen bij
dagelijkse activiteiten?

Telefoon: 058/28 08 90

Ondervindt u veranderingen in het gedrag?

Woonzorgcentrum
Sint Anna vzw
Bulskampstraat 39
8630 Bulskamp (Veurne)
Telefoon: 058/28 08 90
www.gvo.be
E-mail: st.anna.bulskamp@gvo.be

Woonzorgcentrum Sint Anna vzw
Bulskampstraat 39
8630 Bulskamp

Wist u dat twee op drie van de
personen met dementie thuis
verblijven?
Wist u dat de dagelijkse zorg voor 80%
door familieleden en naasten gebeurt?

Wanneer weet je wanneer je dementie hebt?

Informatie rond dementie

De confrontatie met het ziekteproces rond dementie
brengt vaak heel wat met zich mee. Dit zowel bij de persoon met dementie zelf als bij zijn naaste omgeving.
Via dit infopunt dementie willen we met de nodige aandacht naar al uw vragen luisteren en proberen hierop een
gepast antwoord te bieden.
Daarnaast trachten we, door onze kennis met u te delen,
personen met dementie zolang mogelijk in hun vertrouwde
(t)huis te laten wonen.

Waar?
Woonzorgcentrum Sint Anna te Bulskamp
Wie?

Is dementie hetzelfde als vergeetachtigheid?
Bestaan er verschillende soorten dementie?
Hoe zal dit ziekteproces verder verlopen?
Hoe beleeft de persoon met dementie dit ziekteproces?
En hoe ga ik hier als naaste nu het beste mee om?
Doe ik het wel goed?
………………………

… dit zijn slechts enkele van de vele vragen waarmee
personen met dementie of hun naasten vaak mee
worstelen.

Ondersteuning bieden

De zorg voor een persoon met dementie brengt niet alleen
vragen met zich mee, maar vaak ook een grote verantwoordelijkheid die doorweegt op jou als zorgdrager. Soms
wordt het allemaal wat teveel en heb je nood aan sociale
en emotionele ondersteuning.
Via dit dementieloket proberen we om, samen met u, de
balans ‘draaglast-draagkracht’ opnieuw in evenwicht te
brengen en ook positieve momenten in de zorg voor de
persoon met dementie te installeren. Op een deskundige
manier trachten we u te ondersteunen om het dagelijks
leven thuis aangenaam te laten verlopen.

Doorverwijzing

Ben je op zoek naar hulp maar weet je niet bij wie je voor
welke vraag terecht kan? Zie je door het bos de bomen
niet meer? Kom naar ons infopunt dementie en wij helpen
u verder op weg!

Onze coördinator ethiek & dementie is werkzaam
in WZC Sint Anna. Zij biedt u vanuit haar vakbekwaamheid als klinisch psycholoog en vanuit haar
ervaring en expertise op het gebied van dementie
graag een luisterend oor en de nodige ondersteuning bij al uw vragen.

Wanneer

Op afspraak.
Hiervoor kan u bellen naar 058/28 08 90 OF
mailen naar st.anna.bulskamp@gvo.be

Voor wie?
Alle inwoners uit regio Veurne, met in het bijzonder familieleden/mantelzorgers van personen met
geheugenklachten of dementie

Via dit infopunt dementie willen wij u
een antwoord bieden
op deze vragen...

Nood aan een babbel?
Of gewoon even een luisterend oor?
Neem gerust contact met ons op !

Soms wordt een last plots veel lichter
als hij samen gedragen wordt...

