KSW Het Gebouw – week 2 – 7 t/m 13 januari 2019
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl
vindt u onder het kopje
“Wonen met Zorg” een
blok met praktische
informatie. Hieronder
zijn onder andere de
volgende stukken te
vinden:
Informatiegids
Wonen met Zorg
Voorbeeldovereenkomst
Algemene Voorwaarden WLZ
Eigen bijdrage
Uw zorg in een
AWBZ- instelling
Onafhankelijke
cliëntondersteuning
Informatieblad
Ik woon in een
zorginstelling
ZZP indicatie
Klachtenformulier

Financiën bij dementie
Dit een lastig onderwerp. Daarbij kunnen allerlei zaken vragen oproepen.
Wat kun je regelen en bij wie moet je dan zijn? Wat is een mentor,
bewindvoerder of curator? Wat betekent volmacht geven en een
levenstestament maken?
Door dementie raakt iemand op een gegeven moment wilsonbekwaam.
Dit betekent dat de persoon met dementie de gevolgen van zijn handelen
of beslissingen niet meer goed kan overzien. Iemand met dementie
verliest geleidelijk de grip op de wereld o.a. rekenen, lezen en omgaan
met geld gaan steeds moeilijker. Men kan situaties steeds lastiger
overzien en beoordelen en kan moeilijker opkomen voor de eigen
belangen. Dan mag men belangrijke beslissingen op bijvoorbeeld
financieel of medisch gebied niet zelf meer nemen.
Wilsbekwaam of niet?
De diagnose dementie betekent niet dat iemand meteen niet meer
wilsbekwaam is. Zeker nu de diagnose dementie steeds vaker al in een
vroeg stadium kan worden gesteld, kan iemand nog veel zaken zelf
regelen. Je bent namelijk wilsbekwaam totdat het tegendeel blijkt.
Als het onduidelijk is of iemand nog wilsbekwaam is, kan een
gespecialiseerde arts om een oordeel worden gevraagd.
In het Alzheimer Café op donderdag 10 januari wordt een professionele
bewindvoerder Martine Vinkestijn geïnterviewd over deze onderwerpen.
Deze avond worden praktijkvoorbeelden besproken en hoe daarmee om
te gaan.
Het duo Kees van Hooff en Jos Leijen spelen muziek uit de jaren ‘60 en ‘70.
Het Alzheimer Café Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp is een
ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners,
familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling
is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar
maken.
De locatie is: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.
De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30.
Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het
Alzheimer Café Leiden e.o. Veel informatie is te vinden op dementie.nl
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Contact

Eerste Kerstdag

Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Na eerst thuis manlief instructies te hebben
gegeven over servetjes, kaarsjes en het
klaarmaken van het diner voor de kids, was het
tijd om richting Het Gebouw te gaan. Snelle
overdracht van de dagdienst, en korte
bespreking van wie gaat wat doen en de
avondploeg begon. 3 moeders en 2 dochters
mochten het diner verzorgen deze avond.
Hiervoor alles uit de kast en koelkast gehaald
en mijn hemel wat was er veel! Oven aan,
pannen op het fornuis en gaan met die banaan.
Tafel gezellig dekken en onze lieve bewoners
vermaken, het liep allemaal gesmeerd. Wat
hebben ze lekker gegeten, zelfs na alle hapjes
van overdag. Al snel zaten er een paar dames te knikkebollen na het eten
en het heerlijke toetje wat Sabah vakkundig gepresenteerd heeft. De
afwas opruimen en ondertussen koffie zetten. Het was gezellig en ook
relaxed. Einde van de avond lag iedereen moe maar voldaan ingestopt in
bed te slapen. Mooi om hier naar terug te kijken. Voor alle bewoners en
familie een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst van alle medewerkers van
het Gebouw.
Groet Marisca Berk.
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