Het Alzheimercafé:
Het Alzheimercafé vindt plaats op iedere tweede
dinsdag van de maand in de Blanckenborg in Blijham.
Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.00 uur.

Bij wie kunt u terecht met vragen:
Op alle afdelingen werkt er een verpleegkundige en een
Eerst verantwoordelijk verzorgende
( EVV). Zij gaan met u binnen 6 weken de af- spraken
m.b.t. mantelzorg afspreken.

Het Alzheimercafé is bestemd voor mensen met
dementie, hun partners, familie, vrienden,
hulpverleners en belangstellenden.

Zorgcentrum:

Zie voor het programma de website.
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Mantelzorg doen we Samen:
Wat kunt u als mantelzorger doen
De aanleiding voor het schrijven van deze informatie
folder is de veranderde kijk op zorg. Een nieuw
uitgangspunt hierbij is “samen zorgen”. Met dit in ons
achter- hoofd hebben we gekeken hoe we vanuit de
Blanckenborg hieraan invulling willen geven.
De Blanckenborg is er van overtuigd dat een goed
samenspel tussen professionele zorg en informele zorg
zoals de mantelzorgers bijdraagt aan de kwaliteit van
leven van onze cliënten. Dit willen bereiken door de
samenwerking tussen de mantelzorgers en de
professionals goed op el- kaar af te stemmen.



Komen koken op de huiskamer



Begeleiden bij de maaltijd



Komen koffieschenken op de afdeling



Net als thuis zelf de kapper afspraak
regelen en begeleiden naar de kapper.



Helpen bij de persoonlijke verzorging
van uw familielid/kennis



Samen met uw familielid/kennis naar de
ontspanningsavonden



Samen met uw familielid/kennis wandelen



Helpen bij afdeling activiteiten



Het appartement van uw familielid/
kennis schoon maken



U kunt komen mee-eten op de afdelingen
of in ons restaurant met uw familielid/kennis

Het Welkom Wonen Gesprek
Tijdens het Welkom Wonen Gesprek gaat de
overbruggingszorg coördinator al met u in gesprek over
wat u als mantelzorger
thuis altijd deed en wat u kunt blijven doen in de
Blanckenborg. De afspraken worden op de afdeling waar
u familielid wordt opgenomen verder met u besproken
en vastgelegd in het zorgleefplan.

Wie zijn mantelzorgers:
Dit zijn familieleden, vrienden, buren en andere
bekenden die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt
meestal al vanuit de
thuissituatie, dit noemen we het sociaal- netwerk van
de cliënt. De betrokkenheid en deelname van deze
mantelzorgers en andere bekenden uit het sociale
netwerk verdienen alle ruimte om ook hun mantelzorg activiteiten na een opname te kunnen blijven
doen.

