ONTMOETINGSCENTRUM

Programma voor jonge mensen
en fitte 70’ers met dementie.
(8terom)

Dag sociëteit

maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur – 16.00 uur.
Een gestructureerd dagprogramma
voor ouderen met een hersen gerelateerde diagnose waarbij de nadruk
ligt op de behoefte aan warme zorg en
aandacht. Er wordt gebruik gemaakt
van de validation benadering. Dit is
aansluiten bij de beleefwereld van de
cliënt. Het programma omvat spel en
bewegen, muziek, reminiscentie maar
ook actualiteiten. Naast begeleiding is
er op deze groep ook aandacht voor
zorgaspecten. Er wordt met elke deelnemer een begeleidingsplan opgesteld
. Voor de naaste familie maken we
gebruik van familienet.

ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA
& DAGBESTEDING

Hoe kunt u deelnemen aan
de maatwerkgroepen?
Uw interesse voor een van de groepen
kan tot stand gekomen zijn op advies
van de huisarts, de praktijkondersteuner, de casemanager of via een
andere weg. Voor deelname dient u
een meldingsformulier in te vullen
verkrijgbaar bij het WMO loket
(ook via de website te downloaden).
De indicatiesteller van het WMO Loket
zal de melding met u bespreken.
Om deel te kunnen nemen aan een
van de groepen kunt u ook contact
opnemen met het ontmoetingscentrum
via het telefoonnummer, het inloopspreekuur of via het mailadres.

Wat moet u betalen?

De WMO/WLZ vergoedt een deel van
de kosten en vraagt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage via de CAK.

TELEFOON 06 22468574
EMILLENAAR@ZORGCENTRUMAELSMEER.NL
WWW.ZORGCENTRUMAELSMEER.NL
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Maandag en vrijdag van 10.00 uur
-16.00 uur een dagprogramma.
Uitgegaan wordt van behoefte aan
een andere vorm van dagbesteding.
Dit komt neer op behoefte aan
activiteiten waarbij men zich nuttig
kan maken. Groepsgesprekken (kopgroepen), omgaan met gevoelens als
boosheid en verdriet, het aanspreken
van het lerend vermogen, een deelname aan de maatschappij in de vorm
van vrijwilligerswerk. Het programma is
gericht op het individu binnen de groep
en biedt desondanks wel structuur.
Voor de naaste familie maken we
gebruik van famienet.

Voor wie en met wie?

Ouder worden gaat vaak gepaard met
kwetsbaarheid. Meedoen in de samenleving gaat niet meer zo makkelijk,
zeker niet als ouder worden blijvende
beperkingen met zich meebrengt.
Cognitieve klachten, een diagnose
dementie kan ouderen treffen maar
ook mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet eens bereikt
hebben. Soms zijn er ook meer
lichamelijke oorzaken die een grote
invloed hebben op de hersenfunctie.
Zelfstandig blijven en meedoen in
de samenleving zijn voor de meeste
mensen van groot belang.
Veel mensen ervaren het risico
geïsoleerd te raken en vinden het
moeilijk om een passende activiteit te
vinden waardoor ze zich nuttig voelen.
Ook is het voor veel mensen moeilijk
te accepteren dat er sprake is van een
blijvende ziekte. Een veilige omgeving
met dagbesteding op maat binnen
en buiten de locatie, individueel of
in groepsverband is van essentieel
belang voor mensen die door een
vorm van hersenschade getroffen zijn.
De teamleden van het ontmoetingscentrum verzorgen een programma
voor mensen woonachtig in
Aalsmeer, Kudelstaart en de gemeente
Haarlemmermeer, waarbij tegemoet
wordt gekomen aan de behoefte van
mensen met cognitieve problemen

MAATWERK

(waaronder dementie) ongeacht de
leeftijd, de vorm en de mate van
de aandoening. Naaste familie kan
aansluiten bij lotgenoten contactgroepen en deelnemen aan informatiebijeenkomsten. Dit kan een grote
steun zijn in de omgang met de
veranderingen door dementie.

Voor deelname aan de maatwerkgroepen is een indicatie “begeleiding
groep” nodig vanuit de gemeente.
De maatwerkgroepen worden
begeleid door zorg professionals die
inzicht hebben in de gevolgen van
dementie en gericht zijn op het (her)
ontdekken van de mogelijkheden.

Er wordt samengewerkt met:
• Het WMO loket;
• Huisartsen;
• Thuiszorginstanties en casemanagers;
• Vita welzijn en advies;
• Mantelzorg en meer;
• Geestelijke gezondheidzorg;
• Beweeg bewust Aalsmeer

ALGEMENE
VOORZIENINGEN
Inloopmogelijkheden
Ouderen hebben de mogelijkheid vrijblijvend aan te schuiven bij activiteiten
als geheugentraining, musica, creatief,
koken en bewegen.

Het Odensehuis

Dit is een inloopcentrum met een
gestructureerd dagprogramma voor
mensen die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld geheugenklachten. Het is een
laagdrempelige ontmoetingsplaats waar
men alleen of met familie welkom is.

Inzichtgroep

“Samen doen” is het meest van
toepassing op het programma.
Het Odensehuis is open op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Dagelijks een geheel
dagprogramma inclusief lunch en
wandelen. Het Odensehuis heeft een
eigen folder waarin de verschillende
activiteiten beschreven staan.
De professional streeft ernaar dat
deelnemers en vrijwilligers zoveel
mogelijk samen beslissen en
samen doen. De activiteiten komen
voort uit de behoefte aan bewegen,
geheugentraining, samen muziek
maken en creatief bezig zijn.
Het Odensehuis is vrijblijvend,
hier is geen indicatie voor nodig.
Hoe kunt u deelnemen?
Om deel te kunnen nemen aan
de algemene voorzieningen kunt u
binnenlopen of contact opnemen
met het ontmoetingscentrum.

Maandag t/m vrijdag
van10.00 uur – 16.00 uur.
Een gestructureerd dagprogramma
voor ouderen met cognitieve klachten
voortkomend uit een vorm van
dementie waaronder Alzheimer, LBD,
Vasculaire dementie, FTD en Parkinson.
Het programma is gericht op het
behoud van kwaliteit van leven.
Deelnemers zijn zich in zekere mate
bewust van hun diagnose en de
eventuele complicaties die daarbij
komen kijken. Het programma omvat
groepsactiviteiten (12-14 deelnemers)
waaronder actualiteitenbespreking,
beweegtherapie (PMT), geheugenactiviteiten als reminiscentie.
Binnen de groep worden gesprekken
over de beperkingen aangemoedigd
met als doel aandacht te ontwikkelen
voor de mogelijkheden. Er wordt met
elke deelnemer een begeleidingsplan
opgesteld . Voor de naaste familie
maken we gebruik van familienet.

