Samen
zal ik je helpen?
je voelt je zo alleen
geef me je jouw hand maar
we komen er wel doorheen

Afspraak maken kan steeds van :
maandag tot vrijdag
9u00-12u00
13u30-16u30

Contactpersoon dementie:
Lynn Dedrie - Maaike Remmerie

je hoeft niks te zeggen
je bent niks verplicht
ik wil er gewoon zijn
zodat het jou verlicht
dan draag ik ook een stukje
en delen we de pijn
dat gaat samen veel beter
je hoeft niet alleen te zijn
Vera Limpens

Telefoon: 0499/90 49 22

Email:
infopuntdementie.wevelgem@wzcsintcamillus.be

... Infopunt dementie
Wevelgem
Een gratis aanspreekpunt
rond dementie

Wat is een infopunt dementie?
Het is een plaats waar iedereen terecht kan
met vragen rond dementie, waarop we zo
snel mogelijk een antwoord proberen te
bieden.
Daarnaast kan je ook terecht bij ons rond
concrete problemen in de thuissituatie.
Indien wenselijk is een thuisbezoek
mogelijk.

Je kan er gratis terecht voor:

Wat bieden we aan binnen een
infopunt dementie?
We bieden een antwoord op vragen zoals:


Ziekte dementie



Zorgplanning



Dagbesteding



Woningaanpassing



Veiligheid



Financiële en juridische aspecten



...



Informatie



Advies



Steun

We kunnen niet alleen mensen begeleiden in
hun
dementieproces,
maar
ook
de
mantelzorgers.



Begeleiding

Dit kan individueel of in groepsverband.
De begeleiding kan op afspraak in het infopunt.
Wanneer het moeilijk is voor u om zelf langs te
komen in het infopunt, dan komen wij graag bij u
aan huis.

©www.onthoumens.be

Waarom een infopunt dementie?
Mensen worden steeds ouder, dit heeft als
gevolg dat we steeds vaker met dementie
worden geconfronteerd.
Een groot deel van de mensen met dementie
wonen nog thuis waar ze verzorgd worden door
de mantelzorgers.
We doen dit niet alleen, we bundelen onze
krachten samen met het expertisecentrum
Dementie. Daarnaast werken we ook samen met
de andere infopunten in Groot-Wevelgem en de
lokale diensten.

Wat doen we niet?
We doen geen diagnosestelling.
We doen geen thuiszorg.

