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Samen thuis zorgen 
voor personen 
met dementie

 

Jij staat centraal

“Sinds mijn ziekte zwem ik niet meer. Maar onlangs 
is de verzorgende mee naar het zwembad geweest. 
Dat deed me enorm deugd.”

Voor we de zorg opstarten, overleggen we samen 
met jou welke ondersteuning je nodig hebt. Jij beslist 
zelf hoe je jouw zorg wil invullen. Wij hebben de men-
sen, de kennis en de ervaring in huis om jou te helpen 
het beste uit je dag te halen.

Familiezorg O-Vl. biedt zorg en begeleiding aan per-
sonen met dementie en hun mantelzorgers in alle 
fases van het ziekteproces. We hebben oog voor je 
totale situatie en zorgen dat je met de juiste onder-
steuning zelfstandig en zelfredzaam thuis kan blijven 
wonen.

Familiezorg O-Vl. 

Over ons
Familiezorg O-Vl. is een dienst voor gezinszorg en aan-
vullende thuiszorg. Wij bieden thuiszorg op maat, zo 
kunnen gebruikers bij ons terecht voor gezinszorg, ou-
derenzorg, kraamzorg en zorg voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Daarnaast bieden we een 
poetsdienst en klusjesdienst aan. Jonge personen met 
dementie kunnen terecht in onze vier dagverzorgings-
centra.

Contacteer ons
Tel. regio Oost-Vlaanderen: 09-225 78 83
Tel. regio Vlaams-Brabant: 02-461 29 00
E-mail: info@familiezorg.be
Web: www.familiezorg.be
www.facebook.com/familiezorgovl/

Zorg aanvragen?
Bel ons en wij komen thuis met jou en je mantelzorger 
de zorg bespreken.  

FAMILIEZORG O-VL.
Zwartezustersstraat 18
9000 Gent (hoofdzetel)

Bloklaan 38
1730 Asse (bijkantoor)



Aandacht voor 
de persoon met dementie

“Ik merkte al een tijd dat alles veel moeizamer ging. 
Toen ik de diagnose kreeg, werd plots veel duidelijk, 
ook voor mijn vrouw. Nu kunnen we samen kijken hoe 
het verder moet.”

Wanneer je de diagnose dementie krijgt, is dit een 
zware klap. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om 
je heen. Heel wat vragen komen op je af en je weet 
niet hoe de ziekte bij jou zal verlopen.

Onze verzorgenden vormen tijdens deze onzekere 
periode een vast en vertrouwd gezicht. Zij komen bij 
jou aan huis en helpen je actief te blijven. Samen on-
dernemen jullie dingen, waarvan je dacht dat ze niet 
meer zouden lukken.   

Aandacht voor de mantelzorger

Dementie krijg je niet alleen. Het raakt ook je partner, 
kinderen, familie en anderen in je omgeving. We vin-
den het belangrijk dat ook zij betrokken worden in de 
zorg en voldoende informatie en ondersteuning krijgen. 

 “Toen mijn man de diagnose dementie kreeg, wou ik 
liefst alles zelf doen. Hulp toelaten was moeilijk, maar 
nodig. Nu ben ik blij met de extra hulp van Familiezorg 
O-Vl. Ik merk dat ik de tijd voor mezelf nodig heb.“

Samen overleggen we wat jij en je omgeving nodig 
hebben en bekijken we wat de verzorgende in jullie 
dagelijks leven kan betekenen. Naast verzorging en 
ondersteuning in het huishouden, hebben we ook oog 
voor ontspanning en vrijetijdsactiviteiten.
De tijd die je met ons doorbrengt, geeft ook je mantel-
zorger even tijd om op rust te komen.

Ons personeel

Onze verzorgenden zijn specifiek opgeleid in de zorg 
voor personen met dementie en scholen zich hier 
continu in bij. Voor specifieke zorgen of vragen kun-
nen ze altijd voor ondersteuning terecht bij gespe-
cialiseerde collega’s (referentiepersonen dementie). 
Zij geven onze verzorgenden advies en komen op 
aanvraag ook langs bij je thuis.

We sturen vaste verzorgenden langs. Zo komt er 
steeds een vertrouwd gezicht aan huis. 

“Ik was het noorden even kwijt. De verzorgende 
stelde voor mij een duidelijke weekplanning op. Nu 
weet ik precies wat er moet gebeuren.“

Familiezorg O-Vl. heeft oog voor jouw totale situatie. 
Daarom werken we ook nauw samen met andere 
zorgpartners, zoals artsen, verpleegkundigen en ki-
nesisten.


