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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

1000e cliënte ‘ontslagzorg’ gevierd in regio Brugge
In Brugge zette onze thuiszorgverantwoordelijke onlangs de 1000e cliënte
‘ontslagzorg’ en één van de tien verzorgenden van de Brugse
ontslagzorgequipe in de bloemen.
‘Ontslagzorg’ is onze vakterm voor onmiddellijke en gegarandeerde zorg
bij thuiskomst uit het ziekenhuis. De thuiskomst uit het ziekenhuis is
voor de persoon zelf en de familie vaak een moeilijk en onzeker moment
met heel wat zorgen en praktische beslommeringen. Onze ontslagverzorgenden hebben een jarenlange ervaring in de thuiszorg en zetten
zich dienstbaar en flexibel in om de eerste noden op te vangen.
Familiezorg pionierde in 2009 met deze zorgvorm. Ondertussen bieden we
deze in ongeveer heel West-Vlaanderen en een deel van Oost-Vlaanderen
aan, in nauwe samenwerking met de meeste ziekenhuizen.

Wat is ‘zorg bij thuiskomst uit het ziekenhuis’ concreet?


Onmiddellijke zorg aan huis in afspraak met de cliënt en familie.



Zorggarantie tijdens de eerste 14 dagen na ontslag uit het ziekenhuis.



Deskundige zorg door een apart team verzorgenden: assistentie bij de
dagelijkse verzorging, zorg voor het huishouden, dringende
boodschappen, maaltijdbereiding (ook dieetmaaltijden), zorg voor de
kinderen/huisgenoten…



Toegankelijke zorg:

 duidelijke informatie via een huisbezoek vooraf of een bezoek in
het ziekenhuis

 forfaitaire bijdrage tijdens de eerste veertien dagen
(standaardtarief: 7,58 €/u; verlaagd tarief: 4,55 €/u)



Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden kan ook vervolgzorg
aangeboden worden.

Sinds korte of langere tijd doet u een
beroep op de diensten van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw. Wij zijn u bijzonder
dankbaar voor het vertrouwen.
Kent u mensen die Familiezorg nog niet
kennen en die voor een ziekenhuisopname
staan? Misschien kan onze dienst
‘ontslagzorg’ voor hen een goed antwoord
zijn wanneer ze weer thuis komen.
Verwijs hen gerust door naar één van onze
regiohuizen.
Een troef bij deze specifieke dienst is het
forfaitaire tarief tijdens de eerste veertien
dagen zorg.

Expertisecentrum Kraamzorg

‘de wieg’
organiseert

infomomenten
over zwangerschap, geboorte, kraamtijd
en de eerste levensmaanden
voor ouders en grootouders
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Op initiatief van de ‘mensvriendelijke gemeente’ Enger in
Duitsland komen op zondag 4 september 2016 in heel
Europa mensen in beweging onder het motto ‘Move for
Dementia’ (= bewegen voor dementie). Foton,
expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst dementie
van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, is solidair met deze
campagne. Bewegen is immers belangrijk en brengt
mensen samen. Wandelt u ook mee langs de Brugse
vesten?
Wat

We maken een korte wandeling van 2,5 km
langs de Brugse vesten, van aan de Kruispoort
tot op het Walplein. Bij de start maken we een
groepsfoto met de molen op de achtergrond.

Waar

We starten aan de Kruispoort Brugge, aan de
Koeleweimolen. We beëindigen onze
wandeling aan de Brouwerij de Halve Maan
op het Walplein. Met wie dat wenst kunnen
we daar samen nog wat nakeuvelen.

Wanneer

zondag 4 september 2016 om 15 uur. Einde
wandeling voorzien rond 16 uur.

Parkeren

Parkeren kan in de parking Langestraat
(inrijden via Predikherenrei) of in de straten
in de buurt.

Info

Foton, tel. 050 44 67 93
foton@familiezorg-wvl.be

Op 23 oktober 2015 vertrok een 14-koppige ploeg,
waaronder Jurn Verschraegen, richting Kathmandu (Nepal)
met onder hen drie echtparen waarvan telkens één partner
jongdementie heeft.
Nooit eerder werd een dergelijk initiatief genomen. Het was
dan ook letterlijk grensverleggend. Zanger-performer Rick
de Leeuw vergezelde de ploeg. Een team van het UZ
Gasthuisberg gaf medische begeleiding.
Het doel? Aantonen dat mensen met dementie op jonge
leeftijd nog tot heel wat in staat zijn en zelfs in het mekka
van het bergwandelen in primitieve omstandigheden een
inspanning kunnen leveren. Tegelijk wou de ploeg stilstaan
bij de impact van jongdementie op hun gezinnen en het
dagelijks leven.
Het project kreeg de naam ‘New Energy For Young
Dementia’. Hiermee wilden we aantonen dat mensen met
jongdementie en hun partners ondanks dementie toch nog
nieuwe energie kunnen tanken, bijvoorbeeld door in
beweging te blijven en samen leuke dingen te doen.
De trip werd in beeld gebracht via een documentaire. In de
loop van het najaar komt hij op televisie.
Bijdrage: 5 euro. Reserveren: tel. 050 44 67 93 of
foton@familiezorg-wvl.be
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