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Praatcafés dementie
Het Labyrint in tijden van Corona
Nieuwsbrief December 2020

Dag mantelzorger, partner, zoon, dochter, familielid van iemand die lijdt aan dementie, ...
Maandelijks werken we een thema uit dat ondersteuning kan bieden bij het omgaan met personen
met dementie.

Woonzorgcentra
Sinds het begin van de coronacrisis zijn de woonzorgcentra niet meer uit het nieuws weg te
slaan. Helaas is dat niet altijd op een positieve manier : vaak gaan de berichten over weer een
nieuwe uitbraak, zorgpersoneel dat onder moeilijke omstandigheden moet werken, bezoek dat
beperkt wordt,...
Gelukkig zijn er ook mooie initiatieven op de televisie te zien : in ‘Iedereen beroemd’ vertellen
bewoners over het leven van alle dag en filmen ze hun bezigheden, je ziet ook initiatieven van
solidaire burgers die kaartjes schrijven, raambezoeken brengen, optredens organiseren aan het
raam om de bewoners een hart onder de riem te steken.
Goed dat die beelden er ook zijn, want op den duur zouden mensen beginnen geloven dat het
leven daar alleen maar kommer en kwel is! Ook in deze moeilijke omstandigheden doen de
medewerkers van de woonzorgcentra er alles aan om de dagen aangenaam te maken. Ze doen
elke dag hun best om leuke activiteiten te organiseren die ‘coronaproof’ zijn, ze zoeken creatieve
manieren om contact te houden met familie, ze troosten bewoners die het moeilijk hebben.
Maar wat als er voor mijn naaste op dit moment een opname in een woonzorgcentrum
nodig is ? Is dat nog wel veilig ? Kunnen we er nu wel terecht ?
De woonzorgcentra merken de laatste maanden dat er heel wat terughoudendheid is. Toch kan je
nog steeds terecht in de verschillende woonzorgcentra in de regio! In sommige huizen is er
slechts een beperkte wachtlijst en soms zijn er zelfs vrije kamers te vinden. Ondertussen heeft het
zorgpersoneel alle 'know how' om veilig een verblijf te organiseren. Een garantie dat er geen
coronavirus zal opduiken kan niemand geven, maar dat kan thuis ook niet.
Welke maatregelen worden er genomen ?
Als je van thuis of vanuit het ziekenhuis wordt opgenomen in het woonzorgcentrum (kortverblijf of
vast verblijf) zal je een coronatest moeten laten afnemen vóór opname. De medewerker van de
sociale dienst kan je hierover meer info geven.
Ook beschikt het zorgpersoneel over alle beschermingsmiddelen en testmateriaal, en zijn er
goede afspraken over een veilig bezoek.
Hoe gebeurt een aanvraag ?
Neem telefonisch of per mail contact op met het woonzorgcentrum van je keuze. De medewerker
van de sociale dienst kan je via die weg al heel wat info geven. Elk woonzorgcentrum heeft z’n
eigen afspraken rond bezoek. Een infonamiddag met andere bezoekers zal wellicht niet
doorgaan, maar misschien kan je wel een persoonlijke afspraak maken om een kamer te
bezichtigen. Kom liefst alleen, niet met teveel familieleden tegelijk.
Wat is nodig voor een aanvraag voor een woonzorgcentrum ?
Het woonzorgcentrum heeft bij de aanvraag administratieve gegevens (naam – woonplaats –
geboortedatum - ziekenfondsgegevens – contactpersonen) nodig. Daarna wordt ook gevraagd
om een ‘Katz-schaal’ in te laten vullen door thuisverpleging of huisarts. Deze schaal meet de
zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoner.

Kortverblijf
Een kortverblijf heeft de bedoeling om tijdelijk opvang te bieden aan ouderen. Er zijn specifieke
plaatsen voor personen met dementie. Een periode kan enkele dagen of weken zijn, alleszins is
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Dit kan nodig zijn omdat je als mantelzorger tijdelijk niet voor je naaste kan zorgen, of een
adempauze nodig hebt. Ook kan een kortverblijf nuttig zijn als de persoon met dementie tijdelijk
wat meer hulp nodig heeft, bijvoorbeeld na een ingreep. In het Centrum voor kortverblijf verblijft
hij/zij in een ingerichte kamer van het woonzorgcentrum en krijgt er alle verpleegkundige hulp die
nodig is. Het ziekenfonds komt gedeeltelijk tussen in de dagprijs.
Heb je interesse in een periode kortverblijf ? Neem dan contact op met het woonzorgcentrum van
je keuze of kijk op www.kortverblijven.be. Op deze website zie je meteen alle vrije plaatsen tijdens
de periode van je keuze.

Centra voor dagverzorging
Ook de centra voor dagverzorging hebben hun werking al een tijdje terug hervat. Voor vele van
onze vaste bezoekers was dit goed nieuws : door de komst naar het dagcentrum (één of
meerdere keren per week) kunnen zij langer thuis blijven wonen. En dit is voor zowel de oudere
als de mantelzorgers een mooie oplossing. Net zoals in de woonzorgcentra worden hier
maatregelen genomen om het risico op besmetting minimaal te houden. Er gebeuren bijvoorbeeld
meer busritten zodat men met minder personen tegelijk in de bus zit, de activiteiten zijn
aangepast en ook hier worden coronasneltesten ingezet wanneer iemand symptomen zou
vertonen.
In een centrum voor dagverzorging ontvangen we ouderen één of meerdere, vaste dagen in de
week. Personen met dementie zijn meer dan welkom. Zij worden opgehaald met een busje en
brengen de dag door in een huiselijke omgeving. Sociaal contact, nuttige dagbesteding én zorg
op maat: daarvoor kom je naar het centrum. Op die manier kan ook de mantelzorger wat
ademruimte krijgen.
Heb je interesse in dagverzorging ? Vraag gerust info bij één van de centra in je buurt.

Assistentiewoningen
Een verhuis naar een assistentiewoning kan in coronatijd nog altijd. Op zich gebeurt dit op
dezelfde manier als wanneer je zou verhuizen naar een andere woning. Een assistentiewoning
wordt immers als je eigen thuis beschouwd. Uiteraard sporen we de bewoners van de
assistentiewoningen aan om de maatregelen die voor ons allen gelden, goed te volgen !
In een assistentiewoning heb je de regie van je dagelijks leven zelf in handen, maar kan je indien
nodig gebruik maken van heel wat service: een noodknop, warme maaltijden, hulp bij het
inschakelen van thuiszorg,… Sociaal contact met medebewoners is ook een troef, al gebeurt dit
nu op anderhalve meter !
Voor een assistentiewoning geldt vaak een wachttijd. Informeer je bij de sociale dienst ter plekke.

Tips voor feesten in coronatijd !

Waar je partner/familielid met dementie ook verblijft, je kan hem met de kerstdagen bezoeken.
Het zal zeker in een klein gezelschap zijn maar misschien heeft dit ook zo zijn voordelen.
We moeten volhouden want er is licht aan het einde van de tunnel !
Tips in een klein gezelschap:
In een klein gezelschap is het voor de persoon met dementie makkelijker om mensen te
herkennen, namen te benoemen, zich te concentreren. Je kan een fotoalbum bekijken,
anekdotes ophalen,..
Zingen in coronatijd is niet wenselijk, maar je kan wel samen naar muziek luisteren. Dit kan
door te zoeken in de ‘platenbak’ maar zeker ook op Spotify, Youtube, iTunes,..
Als het weer het toelaat, probeer naar buiten te gaan. Een frisse neus halen kan wonderen
doen. Bel eens aan bij een buur of een kennis, blijf buiten en op veilige afstand.
Kook iets feestelijks of zijn/haar lievelingseten, dat maakt een mens altijd gelukkig. Je kan
creatieve hapjes maken die met de hand kunnen opgegeten worden.
Tips voor feesten op afstand :
Spreek met andere familieleden af online te bellen via vb. Skype of Zoom. Je kan bv
samen aperitieven, koffie drinken,…
Familieleden kunnen vooraf een korte videoboodschap inspreken, een gezellig filmpje, een
mop, een gedicht, een verhaal,..
Een bezoekje op de stoep of aan het raam is ook een alternatief.
Heel veel tips en over ‘feesten in coronatijd’ kan je vinden op volgende site. ZEKER de
moeite om deze te bezoeken : www.dementie.nl/tips-voor-de-feestdagen-in-coronatijd.
We geven je hier nog een recept voor een feestelijk fingerfood-hapje :
Bladerdeeghapjes met geitenkaas, parmaham en walnoot
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Ingrediënten voor 12 stuks
3 plakjes bladerdeeg
bakje zachte geitenkaas
paar plakjes parmaham
12 halve walnoten
1 ei
Ook nodig : Mini-muffinbakvorm
Bereiding
Haal de plakjes bladerdeeg uit de diepvries en laat ze ontdooien. Verwarm de oven voor op 225°
C. Vet de muffinvormpjes eventueel in met een beetje boter. Snijd de plakjes bladerdeeg in
vieren. Bekleed ieder kuiltje van de muffinvorm met een kwart plakje bladerdeeg. Prik een paar
gaatjes in het deeg.
Doe een lepel geitenkaas in het bakje en leg er een walnoot bovenop. Kluts in een bakje het ei en
smeer dit op de randjes van het bladerdeeg. Zet de muffinvorm circa 15 minuten in de oven. Haal
de hapjes uit de oven en leg er een stukje parmaham op.
Tip
Houdt je naaste van zoet? Druppel dan een beetje honing over de geitenkaas. Varieer naar
hartenlust met andere kaas: in plaats van geitenkaas kun je ook een stukje mozzarella of een
lepel ricotta toevoegen. Garneer het bladerdeegbakje dan met een cherrytomaatje en voeg, nadat
ze zijn gebakken, een blaadje basilicum toe.
Smakelijk !

Nieuws van het Praatcafé Dementie ‘Het Labyrint’
Voorlopig is dit onze laatste nieuwsbrief. Laat ons weten wat je ervan vond via
dementiecafehetlabyrint@gmail.com! Wie weet volgen er in de toekomst nog…
Noteer alvast in je agenda : woensdag 24 februari 2021 om 19u : Webinar met als thema :
‘Veerkracht’. Spreker : Hilde Delameillieure (Foton)
Een webinar is een live infoavond die je thuis, via je computer, kan volgen. Inschrijven is wel
noodzakelijk. Meer info volgt.
De werkgroep van het Praatcafé Dementie ‘Het Labyrint’ wenst jou en je naasten een warm
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar !

Ga naar onze vernieuwde website.
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De Praatcafés dementie West-Vlaanderen vinden privacy belangrijk.
Lees meer hierover in ons privacy beleid.
Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf je dan uit door hier te klikken.
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