
Geheugenklachten?
Heb je het gevoel dat er iets

niet pluis is? Ervaar je
problemen bij het dagelijks

functioneren? Merk je
gedragsveranderingen? Maak

je je zorgen over het
veelvuldig vergeten?

Dementie?
Kreeg je onlangs de diagnose
“dementie” te horen of ben je

bezorgd over toenemende
geheugenproblemen?

Blijf niet met je vragen
zitten, maar kom

vrijblijvend even langs in
het Infopunt Dementie.

Infopunt

om zo zijn draagkracht te
versterken en waar mogelijk
de draaglast van de zorg te
verminderen.

Waar?
Het Infopunt Dementie vindt u
in WZC Ter Berken
Zijstraat 59 – Roeselare

en is een samenwerking van:

Openingsuren
Dinsdag: 10u00 - 12u00
Donderdag: 13u00 - 16u00
Op afspraak:
Emilie Pauwels,
referentiepersoon dementie

051/25 99 04
info.dementie@zbroeselare.be

Dementie



Door onze kennis en ervaring
te delen met mantelzorgers,
willen wij ons steentje
bijdragen opdat de persoon
met dementie zo lang mogelijk
in zijn vertrouwde thuis zou
kunnen blijven. Wordt het
eens te veel voor de
mantelzorger of duiken er
praktische moeilijkheden op
bij de zorg voor iemand met
dementie, dan kunt u steeds
bij ons terecht.
Wij stellen brochures over
dementie ter beschikking in
het infopunt, zodat u deze
thuis rustig kunt doornemen.

Voor wie graag een boek leest,
hebben wij een
dementiekoffer ter
beschikking. Deze kunt u als
mantelzorg gedurende 3
weken gratis bij ons lenen.
Deze bevat brochures, boeken
en enkele films over dementie.
Tweemaandelijks organiseren
wij bovendien een
gespreksnamiddag voor
families/mantelzorgers van
personen met dementie. Naast
een informatief deel over
dementie, is vooral het contact
tussen lotgenoten zeer zinvol
om de draagkracht van de
mantelzorger te ondersteunen.
Wij bieden u graag de brochure
aan met de geplande
gespreksmomenten van deze
familiegroep.

Waarom?
Leven met ernstige
geheugenproblemen en/of
dementie is niet gemakkelijk
voor de persoon zelf noch voor
zijn omgeving.
Geheugenproblemen hebben
namelijk een grote invloed op
het dagelijks functioneren.
Boodschappen doen, een
maaltijd bereiden, bankzaken
regelen, enz. Wat eens
vanzelfsprekend was, wordt nu
een onhaalbare opdracht.
Daarnaast kunnen problemen
als achterdocht, boosheid,
ontremming, nachtelijke onrust
het leven met dementie extra
bemoeilijken.
Hierbij willen wij vanuit het
Infopunt Dementie
ondersteuning en begeleiding
bieden voor de mantelzorger

Infopunt Dementie




