informatie,
ontmoeting en
thuisbegeleiding
rond dementie

Voor wie
Iedereen met (een vermoeden van) dementie in de
thuissituatie en iedereen die zorg voor hen draagt
kan terecht bij Foton.
• U bent familie van iemand met dementie en u
heeft vragen over de ziekte.
• U bent buur, kennis... van iemand met dementie
en u wilt graag passend met deze persoon
omgaan.
• U heeft zelf de diagnose dementie gekregen en
u wilt daar met iemand over praten.
Ook mensen met dementie jonger dan 65 jaar en
mensen met een mentale beperking en dementie
zijn welkom.

Foton

Documentatiecentrum

Een foton is een ultraklein
lichtdeeltje, zo goed als
onzichtbaar voor het blote
oog.

In het documentatiecentrum
van Foton vindt u informatie
rond dementie: boeken, dvd’s,
getuigenissen, brochures...

Dementie is een ingrijpende
ziekte die heel wat teweeg
brengt, ook in de familie.
Zonder dit te miskennen
speurt Foton op een
deskundige, respectvolle
wijze naar lichtpunten,
leven en ontmoeting in elke
concrete situatie.

Praktisch
• Uitlenen is mogelijk, ook per
post.
• Lidgeld: 5 euro per jaar
(gratis voor wie een beroep
doet op thuisbegeleiding)

Thuisbegeleiding
De Fotonconsulenten zijn gespecialiseerd in de zorg voor
mensen met dementie in de thuissituatie. Samen met u (en
uw familie) zoeken zij naar een passend antwoord op uw
vragen of bezorgdheden.
Praktisch
• U kunt een afspraak maken voor één of meer
individuele of familiegesprekken. Dit kan ook bij u thuis.
• De thuisbegeleidingsdienst van Foton is actief in de
ruime regio van Brugge en in de regio OostendeVeurne. Wilt u weten of uw woonplaats tot het
werkingsgebied behoort? Raadpleeg onze website.
• Voor een volledig jaar thuisbegeleiding betaalt u
50 euro.

Activiteiten

Fotonkoor

Voor personen met
(jong)dementie en hun
mantelzorgers organiseert
Foton muzieknamiddagen,
getuigenissen, vormingsreeksen
en ontmoetingsmomenten.

Samen zingen... Het is zo
deugddoend, zo vreugdevol,
zo verbindend! Het Fotonkoor
staat open voor mensen met
dementie en hun partner /
mantelzorger. Muzieknoten
kunnen lezen is helemaal niet
nodig.

Praktisch
De activiteiten gaan door in
Brugge en Tielt.
Vraag onze afzonderlijke folder
voor het concrete programma.
U vindt dit programma ook op
www.dementie.be/foton.

Praktisch
Het Fotonkoor komt maandelijks
samen in het Fotonhuis in
Brugge.

Ontmoetingsgroep voor mensen met
dementie
Als persoon met dementie ervaart u het verlies dat met de
ziekte gepaard gaat. In de ontmoetingsgroep van Foton
kunt u samen met deelgenoten ervaringen uitwisselen.
Iedereen die
• problemen ervaart door een beginnende dementie
• bereid is er met anderen over te praten
• een verlangen heeft om met de ziekte te leren
omgaan
is welkom in de ontmoetingsgroep.
Vooraf is er een kennismakingsgesprek met een
Fotonconsulent.

Expertisecentrum dementie
Foton is één van de negen erkende
expertisecentra dementie in
Vlaanderen.
Wie werkt in de zorg voor personen
met dementie kan bij het regionaal
expertisecentrum dementie Foton
terecht voor informatie, advies, vorming
en samenwerking.
Foton zet zich samen met anderen
in voor een dementievriendelijke
samenleving.
Meer informatie vindt
u in een specifieke
folder.

Kopje Troost

Wist u dat...

U bent in hetzelfde huis ook
welkom in Kopje Troost, plek van
eenvoud en gastvrijheid.

Familiezorg West-Vlaanderen
vzw een aanbod heeft
van dementiekundige
verzorgenden, vrijwilligers en
huishoudhulpen die u thuis
kunnen ondersteunen?

Hier kunt u tot rust komen,
genieten van de stilte, een
boek, een deugddoend gesprek
of gewoon van een kopje troost.
Praktisch
Kopje Troost is open van
maandag tot vrijdag
van 13.30 tot 17.30 uur.

Voor meer informatie kunt u
terecht bij de Fotonconsulent of
via www.familiezorg-wvl.be.
Foton werkt samen met elke
hulpverlener van uw keuze.

Biskajersplein 2					

foton@dementie.be

8000 Brugge					

www.dementie.be/foton

tel. 050 44 67 93				

www.familiezorg-wvl.be

Onthaal van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 12.15 uur en van 14 tot 17 uur.
Voor een persoonlijk contact met een Fotonconsulent of de verantwoordelijke
van het documentatiecentrum maakt u best een afspraak.
Heeft u een dringende vraag buiten de kantooruren?
We helpen u graag verder via tel. 050 33 02 70.
Foton is een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.
Ook met de financiële steun van bepaalde
Met de subsidies van:

lokale besturen (gemeente, OCMW),

Foton steunen
Wilt u Foton steunen of kent
u een vereniging die dit wil
doen?
Elke ondersteuning is welkom:
• BE69 4715 3610 7178
(Familiezorg WestVlaanderen vzw)
• vermelding FOTON
Voor giften vanaf 40 euro
ontvangt u een fiscaal attest
(vermeld hierbij uw voor- en
familienaam en eventueel
het KBO-nummer).

instellingen en sympathisanten.
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Van harte welkom in het Fotonhuis

