Daghospitalisatie A+
Therapeutische daghospitalisatie
voor mensen met dementie

Voor meer info of een
aanmelding kunt u ons bereiken
op volgend nummer
089/50.91.11.
(vragen naar Hustings Nancy:
hoofdverpleegkundige A+)
Medisch Centrum Sint-Jozef
Abdijstraat 2
3740 Bilzen

Onze zorgeenheid
A+ is een zorgeenheid voor mensen
met dementie. Met onze
daghospitalisatie willen we de
levenskwaliteit van deze zorgvragers
verbeteren door te trachten de
vaardigheden van het dagelijks
leven te verbeteren of langer te
behouden.
We richten ons ook op bijkomende
psychische problemen zoals
prikkelbaarheid, depressie, angst,
onrust, enz.
De verblijfsduur varieert van enkele
maanden tot een half jaar.
Samen schatten we de situatie in,
beschikbare mogelijkheden worden
ontdekt door middel van therapieactiviteiten, observaties en
neuropsychologisch onderzoek.

Voor wie is deze dagbehandeling
bedoeld?

Zorgaanbod
We streven met ons multidisciplinair
team naar een integrale
behandeling. Er wordt een breed
scala aan therapeutische
interventies gebruikt zoals
gespreks-, ergo-, muziek-,
bewegings-, en creatieve therapie.
Hierbij bieden we een kader waarin
de zorgvrager en zijn mantelzorger
rust, veiligheid, ondersteuning en
zorg kan vinden. Waar nodig kunnen
met behulp van neuropsychologisch
testonderzoek bepaalde specifieke
cognitieve moeilijkheden in kaart
gebracht worden.
We beogen de levenskwaliteit van
de persoon met dementie en
zijn/haar mantelzorgers te
verbeteren.
We trachten mantelzorgers waar
mogelijk te betrekken.

Mensen met cognitieve problemen of
dementie die baat hebben bij een
behandeling en de therapieën nog
kunnen volgen.
De dagbehandeling is in principe
bedoeld voor mensen die eerder in
het beginstadium van de aandoening
zijn, die nog thuis wonen en waar
het netwerk bereid is tot een actieve
bijdrage aan het therapeutisch
proces.
De dagbehandeling is niet geschikt
voor mensen die niet meer kunnen
deelnemen aan de therapieën
omwille van onmogelijkheid van
contactname, ernstige agressie,
ernstige psychomotorische onrust,
enz.

Praktisch
Een dag op A+ begint om 9u en
eindigt om 16u . We gaan uit van
een aanwezigheid van minimum 3
en maximum 5 volledige
weekdagen.

