Inschrijven
Om te kunnen starten met het revalidatieprogramma, dient u eerst op raadpleging te
komen bij dr. E. Van Buggenhout (neuroloog).
Een afspraak maken kan via het centraal
afsprakenbureau op 052 25 25 05.

Uw eerste afspraak:
datum ..............................
uur

..............................

Praktische informatie
Het revalidatieprogramma wordt georganiseerd in
az Sint-Blasius - campus Dendermonde
Kroonveldlaan 50
9200 Dendermonde
Waar wachtzaal patiëntenbegeleiding
(route 65)
graag aanmelden op de dienst
patiëntenbegeleiding
(route 66)
vooraf inschrijven is de eerste keer
verplicht
Wanneer
iedere dinsdag volgens afspraak
Info en bereikbaarheid
telefonisch: 052 25 29 06
elke werkdag van 8.30u tot 16.00u
of via mail:
geheugenkliniek@azsintblasius.be
Mee te brengen documenten
klever van de mutualiteit
identiteits- en SIS-kaart

GEHEUGENKLINIEK

Geheugenrevalidatie

DEMENTIE …

Het revalidatieprogramma

Het revalidatieteam

... IS VOORAL ERG ALS DE SAMENLEVING ER NIET
MEE OM KAN GAAN.

Het doel van het revalidatieprogramma is u en
uw omgeving te ondersteunen.
Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om
uw levenskwaliteit en die van uw mantelzorger
te verbeteren.
Als team willen we u de mogelijkheid bieden om
zo lang mogelijk met alle comfort en zorg in uw
eigen vertrouwde omgeving te kunnen leven.

artsen
dr. Erwig Van Buggenhout, neuroloog
dr. Ate Mertens, geriater

JAN HOET

Wat mag u verwachten?
Wanneer u ‘dementie’ als diagnose te horen
krijgt, is dit een ingrijpend gebeuren.
U krijgt te maken met verschillende
problemen:




geheugenverlies
moeite met dagelijkse vaardigheden
veranderingen in het gedrag...

psychologen
Sarah Maes
Kamlesh Van Zeebroeck
Roxanne De Ridder
ergotherapeuten
Nele Jacob
Els Carion



Een team van hulpverleners begeleidt u en
uw mantelzorger zowel in het ziekenhuis als
in uw thuissituatie.

sociaal verpleegkundigen
Annelies D’haese
Kristien Van Nuffel



Er wordt een evaluatie gemaakt van de
mogelijkheden en beperkingen van uzelf en
uw omgeving.

Voorwaarden



U wordt onzeker en angstig en u hebt steeds
meer hulp nodig van anderen om het dagelijks
leven te beredderen.

U en uw mantelzorger krijgen informatie
over dementie, het verloop en de gevolgen
ervan.

Om het revalidatieprogramma te mogen volgen,
dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:





de diagnose dementie is reeds gesteld



Voor mensen in uw situatie ontwikkelde de
geheugenkliniek van az Sint-Blasius een
specifiek programma.

U krijgt informatie over ondersteunende
thuiszorgdiensten en financiële tegemoetkomingen.



Er worden praktische tips en adviezen
geformuleerd om de dagelijkse activiteiten
beter uit te voeren.

u verblijft niet in een woonzorgcentrum en
er is ook geen opname in een woonzorgcentrum gepland



u krijgt geen begeleiding via zorgprotocol 3
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Tenslotte worden deze tips en adviezen
verder ingeoefend tijdens het revalidatieprogramma.

U hebt recht op maximaal 25 sessies van 1 uur
binnen een periode van maximum 1 jaar.
Per zitting wordt een persoonlijke bijdrage
gevraagd van 1,80 EUR.

