De deelnemende partners

Een samenwerking tussen

WZC Leiehome Drongen

Regio
Aalter - Drongen - Deinze

WZC Veilige Have Aalter
WZC Sint-Vincentius Deinze
CM Midden-Vlaanderen
Familiehulp
Familiezorg Oost-Vlaanderen
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Contact
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij:

Deze projecten hebben een erkenning en
financiering van het RIZIV (Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitverzekering).

Een nieuw zorgproject
voor ouderen

Regio
Aalter - Drongen - Deinze

Wat?
Het project Aalter - Drongen - Deinze zoekt naar nieuwe,
alternatieve en ondersteunende zorg en begeleiding
voor ‘kwetsbare’ ouderen om zo lang mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen.
Via nieuwe initiatieven bieden we ondersteuning die
aansluit bij de behoeften van de oudere en de mensen
uit de naaste omgeving, familie, vrienden of buren die
helpen (mantelzorg). Dat kan door het uitbreiden van
de bestaande hulp, het aanbieden van zorg op maat
en het maken van goede afspraken tussen de oudere,
hulpverleners en mantelzorgers. De deelnemende
woonzorgcentra en thuiszorgdiensten werken daarvoor
nauw samen.

Een nieuw zorgproject
voor ouderen
Hoe?
De diensten die binnen het project samenwerken
slaan de handen in elkaar. Dat zorgt voor een zo goed
mogelijke ondersteuning bij het thuis wonen.
Wij gaan samen met u op zoek naar wat moeilijk is
voor u.
Op overlegmomenten met alle betrokkenen proberen
wij samen met u de beste oplossingen te zoeken en te
realiseren. Hierdoor kan de zorg- en dienstverlening en
de ondersteuning thuis voor u verbeterd worden.

Voordelen?
Voor wie?
Iedere persoon vanaf 60 jaar voor wie thuis wonen en
thuis leven niet meer van een leien dakje loopt, kan
beroep doen op deze nieuwe vorm van hulpverlening.

Het project schept ruimte voor oplossingen die tot
nu toe onmogelijk waren. We kunnen gebruik maken
van de dienstverlening van het woonzorgcentrum in
uw buurt, we kunnen rekenen op een ruimer aanbod
vanuit de thuiszorg.

Wat kan je verwachten?
Dit project wil in functie van uw specifieke zorgsituatie, de samenwerking verhogen tussen de deelnemende woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten.
Hierdoor kunnen we oplossingen voorstellen die
voorheen niet of moeilijk te realiseren waren.
Bv. advies woningaanpassing, hulpmiddelenadvies,
voedingsadvies, geheugentraining, extra verpleegkundige zorg ‘s nachts, bewegingsactiviteiten,
aansluiten bij bepaalde activiteiten van de woon- en
zorgcentra …

Deelnemen?
Om deel te nemen aan het project hebben wij uw
schriftelijke toestemming nodig. Alle persoonlijke
gegevens zijn vertrouwelijk en beschermd door de
Belgische privacywetgeving.

Werkingsgebied
Het project loopt in de volgende
6 gemeenten:
Aalter, Deinze, De Pinte, Drongen, Nevele, SintMartens-Latem.

