thuiszorg voor
personen met dementie
een samenwerking tussen thuisbegeleidingsdienst Foton
en OCMW Tielt

Voor wie in Tielt, Aarsele, Kanegem of Schuiferskapelle woont
• U heeft net de diagnose dementie gekregen en u wilt daar met iemand over
spreken.
• U bent familielid van iemand met dementie en u heeft heel wat vragen rond de
ziekte.
• Dementie confronteert u met grote veranderingen in uw relatie.
• U heeft vragen rond woningaanpassing, hulpmiddelen, zinvolle activiteiten...
• U heeft vragen rond de mogelijkheden van de organisatie van uw zorg thuis.
Iedereen met (een vermoeden van) dementie in de thuissituatie en iedereen die
zorg voor hen draagt, is welkom bij de thuisbegeleidingsdienst van Foton of bij het
Dienstencentrum van Tielt. Ook mensen met dementie jonger dan 65 jaar of mensen
met een mentale beperking met dementie kunnen er terecht.

Thuisbegeleiding Foton

OCMW Tielt

Foton is de enige Vlaamse
erkende thuisbegeleidingsdienst
dementie en is een initiatief van
Familiezorg West-Vlaanderen
vzw. Een foton is een superklein
lichtdeeltje, zo goed als
onzichtbaar voor het blote oog.

Vanuit een bezorgdheid over de stijgende cijfers rond dementie,
besloot het OCMW samen te werken met Foton. Dankzij 20 jaar
ervaring kan Foton mensen met dementie meteen de juiste
ondersteuning aanbieden.

Dementie wordt gekenmerkt
door schaduw, duisternis, verlies
en pijn. Zonder dit te miskennen
speurt Foton deskundig en
respectvol naar lichtpunten,
leven en ontmoeting in elke
concrete situatie.

Kostprijs
OCMW Tielt draagt de kosten voor de thuisbegeleiding door
Foton. De volgende diensten zijn dan ook gratis voor inwoners
van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle:
• thuisbegeleiding door de dementieconsulente
• muzieknamiddagen
• gespecialiseerde ergotherapie aan huis

Dementieconsulente

Muzieknamiddagen

De dementieconsulente van Foton is gespecialiseerd
in de zorg voor mensen met dementie in de
thuissituatie. Samen met u zoekt zij naar een passend
antwoord op uw vragen of bezorgdheden.

Elke derde woensdag van de maand
organiseren we een muzieknamiddag
met koffietafel voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers in
het regiohuis van Familiezorg WestVlaanderen vzw, Krommewalstraat 1,
8700 Tielt.

U kunt een afspraak maken voor één of meer
individuele of familiegesprekken.
Dit kan ook bij u thuis.
Via de dementieconsulente kunt u boeken,
getuigenissen, dvd's en brochures rond dementie
ontlenen.
We werken op een constructieve en open manier
samen met elke zorgverlener van uw keuze.

Ergotherapie aan huis

Thuiszorgcoördinator

Bent u op zoek naar
hulpmiddelen voor meer
comfort of veiligheid in
de zorg voor iemand met
dementie? Wilt u meer
inlichtingen over een
personenalarmsysteem
of woningaanpassingen?
Hiervoor kunt u een beroep
doen op de gespecialiseerde
ergotherapeute van Foton,
in samenwerking met het
Regionaal Dienstencentrum
Zonnewende.

Om mensen te helpen zo
lang en zo comfortabel
mogelijk thuis te blijven
wonen, heeft de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van
Tielt een thuiszorgcoördinator
aangesteld. Samen met
u kan zij bekijken welke
ondersteuning mogelijk is om u
en uw omgeving te ontlasten.
Als u dit wenst, dan kunt u
voor meer informatie contact
opnemen met Delphine
Theuninck.

Dementiekundige zorg aan huis
We werken constructief en open samen met elke zorgverlener
van uw keuze.
Als u dit wenst, kunt u ook een beroep doen op andere
thuiszorgdiensten van Familiezorg West-Vlaanderen vzw:
• Een dementiekundige verzorgende van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw neemt de zorg thuis over of assisteert bij
de persoonlijke verzorging, de huishouding en de activiteiten
van het dagelijkse (gezins-)leven.
• Een opgeleide vrijwilliger van Familiezorg West-Vlaanderen
vzw houdt de persoon met dementie gezelschap en neemt
kleine zorgtaken op, overdag of ’s nachts, in de week of in het
weekend.

par coeur
ik ken je meer van buiten
dan van binnen
en ook wel uit mijn hoofd
maar dan zoals in het frans
'par coeur'
het hart heeft zo zijn redenen
om te onthouden wat het niet vergeet
bd

Contactadres
Thuisbegeleiding Foton

Dienstencentrum
OCMW Tielt

Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
tel. 051 40 04 43
contact: Sophie Tack
FotonThuis@familiezorg-wvl.be
www.familiezorg-wvl.be

Kortrijkstraat 68, 8700 Tielt
tel. 051 40 26 46
contact: Delphine Theuninck
thuiszorg.ocmwtielt@telenet.be
www.ocmwtielt.be
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