Zorgbedrijf Rivierenland ondersteunt
iedere dag personen met dementie en
hun omgeving:
•

in de thuissituatie via gezinszorg,
maaltijden aan huis of poetshulp

•

via tijdelijke opvang overdag in een
dagverzorgingscentrum

•
•

via tijdelijke opvang overdag en ’s
nachts in kortverblijf
via permanente opvang in de woonzorgcentra

Referentiepersonen dementie
Contacteer gerust één van onze experten, zij
helpen je graag verder:
Sarah De Wit (wzc De Lisdodde)
T 015 47 81 57
E sarah.dewit@zbrivierenland.be

Mia Van Loon (wzc Hof van Egmont)
T 015 28 69 09
E mia.vanloon@zbrivierenland.be
Chris Van Camp (wzc Bosbeekhof)

Om dit goed te kunnen doen, hebben wij
referentiepersonen dementie. Zij zijn
gespecialiseerd in de begeleiding van
personen met dementie en hun mantelzorgers en familie. Bovendien leiden zij
ook zorgverleners op en ondersteunen
hen bij specifieke problemen.

T 015 31 49 31
E chris.vancamp@zbrivierenland.be
Nele Cleynhens
(dagverzorgingscentrum)
T 015 41 45 97
E dvc.hanswijk@zbrivierenland.be

V.U. Peter Macken, algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zorgbedrijf Rivierenland is een welzijnsvereniging en is een dochtervereniging van OCMW Mechelen en
OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Dementiezorg

Contact met lotgenoten
Praatcafé dementie

Nuttige websites:

in ldc De Schijf

•

www.onthoumens.be

4 keer per jaar komt een expert spreken
over een aspect van dementie. Je kan
nadien nog napraten met de expert en
medemantelzorgers.

•

www.dementie.be

•

www.alzheimerliga.be

•

www.expertisepuntmantelzorg.be

•

www.jongdementie.info

Familiegroep jongdementie
in ldc De Schijf

Wat doen referentiepersonen
dementie?
Informatie geven over:
•

Hoe je symptomen van dementie
herkent,

•

Hoe een dementieproces verloopt,

•

Hoe je om kan gaan met veranderend
gedrag en hoe je de mogelijkheden
van een persoon met dementie kan
ondersteunen.

Je kan bij hen ook boeken, dvd’s en tijdschriften uitlenen. En ze bieden hulp bij je
zoektocht naar informatie over dementie en
bij je zoektocht naar ondersteuning.

Meer informatie over dementie

4 keer per jaar ontvangen we mantelzorgers
van personen met jongdementie om te luisteren naar getuigenissen en te praten over
thema’s die hen bezighouden. Daarnaast is
er 1 per maand een ontmoetingsmoment en
elke eerste maandag van de maand een
muziekmoment.
Familiegroep dementie
in wzc De Lisdodde
In samenwerking met de Alzheimerliga komt
er 4 keer per jaar een expert spreken over
een aspect van dementie. Je kan nadien nog
napraten met de expert en medemantelzorgers.

Meer info en data:
www.zorgbedrijfrivierenland.be/
mantelzorg

‘t moNUment Mechelen
In Mechelen kan je voor al je vragen rond
dementie ook terecht in ’t MoNUment, een
inloophuis voor informatie en ontmoetingen.
Het inloophuis is gelegen in het okaal
dienstencentrum De Schijf, Lijsterstraat 2 te
Mechelen
T 0477 96 99 37
E dementie@mechelen.be
W www.mechelen.be/tmonument
Schrijf je via de website in op de
nieuwsbrief van ’t moNUment en blijf op
de hoogte van nieuws en activiteiten voor
mensen met dementie en mantelzorgers.

