Als thuis wonen
niet meer gaat
De verzorging van iemand met dementie wordt vaak
zwaarder naarmate de ziekte erger wordt. Zeker als uw
naaste na verloop van tijd 24 uur per dag zorg en aandacht
nodig heeft. Opname in een verpleeghuis is dan meestal het
beste alternatief, maar dat is wel een moeilijke beslissing.
Hoe bereidt u zich voor als opname van uw naaste in
zicht komt? In deze brochure vertellen we hoe dit proces
verloopt en wat u daarvoor moet regelen. Ook geven we
u een indruk waar u bij de keuze voor een verpleeghuis of
kleinschalige woonvoorziening op kunt letten. En wat u van
het verpleeghuis kunt verwachten.
Opname in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis
voor iemand met dementie, én voor zijn partner, familie en
vrienden. Er verandert veel voor u en uw naaste. Het verpleeg
huis neemt de dagelijkse zorg grotendeels over. Hoe helpt u
uw partner of familielid wennen aan zijn nieuwe omgeving
en wat is uw verantwoordelijkheid bij de zorg? Dat zijn
vragen waarop u in deze brochure antwoorden krijgt. Als u
na het lezen van de brochure nog vragen hebt, kunt u meer
informatie verkrijgen via de websites en telefoonnummers
op pagina 27. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact
opnemen met Alzheimer Nederland. Wij zetten ons al bijna
dertig jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor
mensen met dementie en hun naaste omgeving. Hierdoor
kennen we uw zorgen als geen ander.
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