vorming - training - opleiding
intervisie - coaching
De dementie-expert van Foton biedt
vorming, opleiding, training, intervisie en
coaching over dementie aan. In overleg
wordt het thema besproken en worden de
doelen bepaald.
De dementie-expert ondersteunt de
referentiepersoon
dementie,
de
dementiekundige basiszorgverlener en alle
andere betrokken hulpverleners.

documentatiecentrum

open samenwerking met zorgactoren

In het documentatiecentrum van Foton
vindt u informatie rond dementie: boeken,
getuigenissen, dvd’s, brochures om in te
kijken of te ontlenen.

Foton heeft een open samenwerking met
alle actoren in de zorg voor mensen met
dementie en verwijst op een passende
manier door. Foton is actief betrokken in de
overlegplatforms dementie.

signaalfunctie naar de overheid
Foton signaleert behoeften van de
zorgactoren en formuleert zo nodig
suggesties voor afstemming en bijsturing
van het beleid aan de lokale, provinciale en
Vlaamse overheid.

Mogelijke thema’s:














wat is dementie
hoe omgaan met de persoon met
dementie en zijn familie
de beleving van de persoon met
dementie en zijn familie
hoe omgaan met moeilijk hanteerbaar
gedrag
beleving van de hulpverlener
zelfzorg van de hulpverlener
grenzen aan de thuiszorg
zinvolle dagbesteding
invloed van omgevingsfactoren
inzichten in familiedynamieken vanuit
het contextueel denkkader
mensen met een beperking en
dementie
jongdementie
…

Foto: Saskia Vanderstichele

sensibilisering en beeldvorming
projectwerking
Foton sensibiliseert tot een genuanceerde
visie en positievere beeldvorming over
dementie. Concrete voorbeelden van
projecten
zijn:
‘Samen
voor
een
dementievriendelijk Brugge!’, de DVD ‘Klant
blijft Koning’, de dementiewijzer, het
vermissingsproject
met
de
politie,
sensibiliserende acties via kunst- en
onderwijswereld…

empowerment van personen met
dementie en hun omgeving
Zoals de naam Foton aangeeft zijn alle
initiatieven
doordrongen
van
een
krachtgerichte visie.
Foton heeft ook een gespecialiseerd
aanbod
rond
thuiszorgondersteuning
dementie via tal van activiteiten zoals
vorming voor mantelzorgers, muzieknamiddagen, fotonkoor…
Gespecialiseerde
dementieconsulenten
geven info en advies en komen desgewenst
ook aan huis. Voor meer info verwijzen we
naar onze thuisbegeleidingsfolder.

foton

praktisch

Dementie
wordt
gekenmerkt
door
schaduw, duisternis, verlies en pijn.
Zonder dit te miskennen speurt Foton op een
deskundige, respectvolle wijze en samen
met u naar lichtpunten, kracht, leven en
ontmoeting in elke concrete situatie.

Onthaal van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12.30 uur en
van 14 tot 17 uur.

Een foton is een superklein lichtdeeltje,
zo goed als onzichtbaar voor het blote oog.
Het
werkingsgebied
van
het
Expertisecentrum
Dementie
Foton
is
zorgregio
Noord-West-Vlaanderen
én
Oostende-Veurne.
Voor de regio’s Midden- en Zuid-WestVlaanderen
kan
u
terecht
bij
Expertisecentrum Dementie Sophia in
Kortrijk.
Foton
werkt
samen
met
het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en
met ECD Sophia.

Biskajersplein 2
8000 Brugge
Tel.: 050 44 67 93
fotondoc@familiezorg-wvl.be
www.dementie.be
www.dementievriendelijkbrugge.be
Voor een persoonlijk contact met een
dementieconsulent of de verantwoordelijke van
het documentatiecentrum maakt u best een
afspraak.
Uw steun is welkom. Personen of verenigingen
die Foton financieel willen steunen, kunnen dit
doen via BE69 4715 3610 7178 van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw met de vermelding
FOTON. Voor giften vanaf € 40 bekomt u een
fiscaal attest. Informeer desgewenst ook naar
het Amorfonds van Familiezorg WestVlaanderen vzw.

expertisecentrum
dementie

Foton is één van de negen erkende regionale
expertisecentra dementie in Vlaanderen en is
een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen
vzw│ www.familiezorg-wvl.be │ tel. 050 33 02 70

folder voor hulpverleners
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