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Praatcafés dementie

Het  Labyrint in tijden van Corona  
Nieuwsbrief Oktober 2020

We vergeten jullie niet… 
 
Dag mantelzorger, partner, zoon, dochter, familielid van iemand die lijdt aan

dementie,... 

 

Nu we elkaar dit jaar niet meer kunnen ontmoeten in een echt praatcafé, willen we

toch met jullie verbonden blijven via deze maandelijkse nieuwsbrief. 

Deze maand zetten we de actuele werking van een aantal thuiszorgdiensten die de

zorg voor iemand met dementie kunnen ondersteunen, extra in de kijker. 

Na de eerste coronagolf zijn al deze diensten ondertussen terug opgestart met heel

veel aandacht voor veiligheid en aangepaste zorg. 

Sommigen waren enkele maanden in quarantaine of enkel telefonisch en online

bereikbaar. 

Andere diensten bleven van bij het begin van de coronacrisis toch aan huis langs

komen. 

Nu proberen alle diensten op een veilige manier hun ondersteunend aanbod vorm te

geven in ‘abnormale tijden’. 

Want hun hulp is meer dan ooit nodig… 

 

De dochter van Maria, een sociale dame met dementie, vertelt wat de impact van de

covid-19-epidemie was en is op de zorg voor haar mama. 
 
Maria is een 82-jarige dame en gelukkig getrouwd met Luc.  Ze wonen op een appartement
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in de binnenstad van Brugge. Samen hebben ze twee kinderen waarbij de dochter de

mantelzorg op zich neemt. Maria is  een zeer sociale dame. Een drietal jaar geleden is er

dementie vastgesteld. Om de zorgen van haar echtgenoot en dochter te ontlasten werd er

in november 2019 gekozen om twee keer per week naar het dagcentrum te komen. “Covid-

19 heeft voor isolement & stilstand gezorgd”, vertelt de dochter. Na de verplichte sluiting

in het voorjaar hebben wij er nu bewust voor gekozen om mama thuis te houden tijdens

deze tweede golf. Mama heeft in juni terug opgestart maar sinds de stijging van de slechte

cijfers in oktober hebben we jammer genoeg de beslissing genomen om haar tijdelijk thuis

op te vangen. Het was een zeer moeilijke en pijnlijke beslissing, een beetje kiezen tussen

de cholera en de pest. Mama komt super graag naar het dagcentrum maar ergens houdt dit

een hoger risico in. Mijn papa is vrij gesloten en ik weet dat de zorgen voor mama zwaar

kunnen zijn. Nu we de beslissing hebben genomen om haar thuis te laten is dit een

bijkomende belasting. Hij heeft moeilijk inzicht in haar ziektebeeld. Mama herhaalt veel

dingen waar mijn papa soms nerveus en kwaad van wordt. Ik voel soms de spanning als ik

op bezoek kom. 

Het dagcentrum ondersteunt ons enorm, ze wordt gestimuleerd in haar krachten. Ze leert

nieuwe mensen kennen, haar sociale contacten worden onderhouden en keert telkens met

een grote glimlach naar huis. Deze beslissing is jammer, wij weten hoe hard jullie je best

doen. Dus, voorlopig geen dagcentrum voor mama. Hou jullie goed, zorg voor elkaar maar

ook voor jullie zelf! Ongelooflijk respect voor wat jullie doen. Warme groet,

 
Op wie kan je een beroep doen?

 

Centrum voor dagverzorging 
Alle dagverzorgingscentra hebben hun deuren opnieuw geopend. Ook nieuwe mensen kunnen

zich aanmelden. Dagverzorgingscentra voorzien opvang van maandag tot vrijdag. Je kan er 1 of

meerdere dagen terecht. Ze staan in voor medische verzorging, aangepaste maaltijden en

animatie. De meeste centra voorzien ook vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum.

 
Thuisverpleging: 

De thuisverpleegkundigen (diensten en zelfstandigen) bleven de hele tijd aan huis komen. Zij

kunnen een hele waaier van opdrachten opnemen: van hulp bij wassen, kleden tot

gespecialiseerde medische verzorgingstaken. De betaling gebeurt meestal rechtstreeks door het

ziekenfonds.

 
Dienst Gezinszorg: 

Ook de diensten voor Gezinszorg bleven gedurende de coronacrisis paraat. Op hen kan je beroep
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doen voor huishoudelijke ondersteuning (wassen, strijken boodschappen, koken,…),

persoonsverzorging en gezelschap.

 
Poetshulp en warme maaltijden:  

Alle diensten die poetshulp aanbieden, zijn na een onderbreking terug opgestart. Ook warme

maaltijden kan je nog steeds thuis ontvangen via het OCMW of via traiteurdiensten.

 
Oppasdiensten: 

Tijdens de eerste coronagolf bleven de vrijwilligers van de oppasdiensten langs komen in

dringende situaties. Ondertussen kan ook voor nieuwe mensen terug gezocht worden naar een

passende vrijwilliger. Een vrijwilliger komt aan huis  om gezelschap te bieden aan een oudere of

chronisch zieke  of om toezicht te houden bij afwezigheid van de mantelzorger. Naast dagoppas is

ook beperkte nachtoppas mogelijk.

 
Centrum voor Kortverblijf: 

Als je als mantelzorger nood hebt aan een time-out of de zorg moet even overgenomen worden,

dan zijn er de Centra voor Kortverblijf. Kortverblijf is een aangepast verblijf in een voorziening

waar de zorgbehoevende persoon voor enkele dagen of weken terecht kan. Nieuwe aanvragen

voor kortverblijf zijn nu ook opnieuw mogelijk.

 
Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen: 
Na een periode van gedwongen telefonisch en online dienstverlening, kan je overal opnieuw

terecht in de kantoren op afspraak. De maatschappelijk werkers komen, indien nodig, ook terug

langs bij jou thuis. Je kan bij hen terecht met al je vragen rond: organisatie van de thuiszorg,

aanvragen financiële tegemoetkomingen, nood aan hulpmiddelen die de thuiszorg

vergemakkelijken, ergobegeleiding en woonadvies, ondersteuning en advies.

 
 
Op de website dementie.be vind je nog veel interessante info rond dementie in tijden van corona. 

Je vindt er onder andere ook een getuigenis van Dominique, een verzorgende van Familiehulp. 

https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/dominique-de-leenheer-getuigt-

quarantainezorg-aan-besmette-coronapatienten-in-de-thuiszorg/ 

  

Nu de tweede coronagolf jammer genoeg een feit is, wensen we jullie veel moed en veerkracht toe!

Samen slaan we ons hier door! 

 Zit je na het lezen van deze Nieuwsbrief nog met vragen, opmerkingen of je hebt suggesties rond

een bepaald thema dat we in onze Nieuwsbrieven kunnen verwerken, aarzel niet om ons te

contacteren via dementiecafehetlabyrint@gmail.com. 
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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.

Ga naar onze vernieuwde website.
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