Jij staat centraal

Familiezorg O-Vl.
CDO Ter Ronne

CDO Ter Ronne te Ronse

Praktisch
We luisteren altijd naar jouw mogelijkheden, wensen
en behoeften. We leggen de nadruk op wat nog

• Adres: Stefaan Modest Glorieuxlaan 55 - 9600 Ronse
(assistentiewoning 7)

kan en samen maken we veel mogelijk. Dementie

• Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u

verandert je leven, maar je ziekte bepaalt niet wie je

• Kostprijs: 3,5 euro per uur

bent.

• Individuele oplossingen voor vervoer worden samen
bekeken

Voor je naar CDO Ter Ronne komt, overleggen we
samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt. Je

Benieuwd?

kiest zelf hoe lang je aanwezig wil zijn en aan welke

Voor een aanvraag of vrijblijvend bezoek volstaat een

activiteiten je deelneemt.

telefoontje of e-mail. Onze CDO-verantwoordelijke
Laure Vervaet helpt je verder.

In kleine groep kan je deelnemen aan activiteiten
en nieuwe vrienden leren kennen. Samen gaan we

Contacteer ons

op zoek naar wat mogelijk is en een meerwaarde

Contactpersoon: Laure Vervaet

betekent voor jou. De tijd die je bij ons bent, geeft je

Telefoon: 09-225 78 83 of 0494-53 28 05

mantelzorger de kans om even op adem te komen.

E-mail: cdoterronne@familiezorg.be
Web: www.familiezorg.be

Geef ons een seintje. We leren jullie graag kennen.

www.facebook.com/familiezorgovl/

CDO Ter Ronne
Stefaan Modest Glorieuxlaan 55 (assistentiewoning 7)
9600 Ronse

Familiezorg O-Vl

Centrum voor dagopvang

VU: Mieke Ruys, algemeen directeur,
Ondernemingsnummer: 0412.914.845

Ondersteuning voor
jonge personen met dementie

Kom langs. Ontmoet. Beleef.

Ons personeel

“Thuis en op het werk ging alles al een tijd veel

Een vast team verzorgenden onder leiding van een

moeizamer. Toen ik de diagnose kreeg, werd plots

CDO-verantwoordelijke begeleidt je in CDO Ter Ronne.

veel duidelijk, ook voor mijn vrouw. Nu kunnen we

Zo zie je steeds dezelfde vertrouwde gezichten terug.

samen kijken hoe het verder moet.”

Onze verzorgenden zijn specifiek opgeleid in de
begeleiding voor jonge personen met dementie en

Dementie is een ingrijpende ziekte, zeker als deze zich

scholen zich hier continu in bij. Voor specifieke vragen

op jonge leeftijd voordoet. Voor jezelf is dit een zware

en ondersteuning kunnen ze terecht bij de CDO-

klap, maar ook voor de mensen om je heen. Heel wat

verantwoordelijke, die tevens ook referentiepersoon

vragen komen op je af en je weet niet hoe de ziekte bij

dementie is.

jou zal verlopen.
We

hebben

oog

voor

jouw

totale

situatie.

Je staat nog midden in het leven en in de maatschappij.

Daarom werken we ook nauw samen met andere

Je werkt, maakt onderdeel uit van een gezin en bent

zorgpartners, zoals Expertisecentra Dementie, artsen,

sociaal actief. Als jonge persoon met dementie heb je

verpleegkundigen en kinesisten.

andere behoeften dan oudere mensen met dementie.
Voor activiteiten, steun, informatie en een luisterend
oor kunnen jonge personen met dementie en hun
mantelzorgers terecht bij CDO Ter Ronne. In een
lichtrijke woning rustig gelegen in Ronse, spendeer je
een zinvolle dag in het gezelschap van leeftijdsgenoten.

Aandacht voor de mantelzorger
Dementie krijg je niet alleen. Het raakt ook je partner,
kinderen, familie en anderen in je omgeving. We
vinden het belangrijk dat ook zij betrokken worden in
het verhaal en voldoende informatie en ondersteuning
krijgen. Zit je nog met vragen? Op aanvraag komt onze
CDO-verantwoordelijke ook langs bij je thuis voor
een gesprek.
“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.“

