KSW Het Gebouw – week 50 – 10 t/m 16 december 2018
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

Veel mensen met dementie wonen thuis
In het Alzheimer Café op donderdag 13 december komen
verschillende hulpverleners, die tips en voorbeelden geven hoe de
feestdagen in te vullen.

De activiteiten, die op de dagbesteding worden gedaan, kunnen die
ook thuis toegepast worden?
Voor mensen met dementie kunnen de feestdagen verwarrende en
stressvolle situaties opleveren. Hoe hou je het prettig voor
iedereen? Zijn er adviezen te geven over: met wie de dagen
doorbrengen, wat met elkaar te doen, wat te eten?
Het zal donderdag een gezellige avond worden met nuttige
informatie, livemuziek van de Netz en een hapje en een drankje.
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.
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Contact
Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Locatieverpleegkundige
Daryl Willemstein
d.willemstein@libertasleiden.nl

Geestelijk Verzorger
Shosannah Vroomans
06-30495817
s.vroomans@libertasleiden.nl

Klachtenfunctionaris
Liesbeth Hakkenberg
l.hakkenberg@libertasleiden.nl

06-23666112

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
Libertas Leiden
071-5168168
Klantenservice@libertasleiden.nl
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Colofon
Redactie:
Ellen Verhoeven
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Ter informatie!

