Wat na de officiële opening en de dag van de zorg ? Wat bieden we
aan ?
Hieronder geven we graan onze visie nog eens mee. Verschillende
bezoekers vroegen wat duidelijkheid omtrent de leeftijdgrens, de
woningen en het aanbod.
Mocht u nog vragen hebben, maak zeker een afspraak !
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen opende op 14 maart Het Portiek. Daarna kreeg
het grote publiek op de dag van de zorg de kans om een kijkje te komen nemen.
VZW De Korenbloem richt zich binnen het Portiek naar jonge mensen met dementie.
Het Portiek is een nieuwbouwproject en omvat een dagverzorgingscentrum, 4 kleinschalige
woningen ( 9-10 personen) en op het dakniveau zijn 3 zorgflats en twee zorgstudio’s.
Om de stap naar zorg wat kleiner te maken of om de mantelzorgers te ontlasten kan er ook
gebruik gemaakt worden van kortverblijf, nachtopvang en crisisopvang.
Het Portiek biedt een totaal pakket aan voor jonge mensen met dementie en/of zorg.
Indien de eerste tekenen van dementie optreden voor de leeftijd van 65 jaar spreekt men
van jongdementie. Het gaat hierbij niet om de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld,
maar om de leeftijd waarop de eerste symptomen opgemerkt worden. Dementie is een
verzamelnaam voor verschillende types van dementie.
Binnen het Portiek maken we geen onderscheid naar soort jongdementie alsook wordt er
geen grens gelegd op leeftijd. Mensen kunnen van al onze diensten gebruik maken van
diagnosestelling tot de palliatieve fase. Dit betekent dat de bewoner bij het bereiken van 65
jaar zeker in het Portiek kan blijven.
Het verlenen van afgestemde, persoonsgerichte zorg voor jonge personen met dementie
vraagt een specifieke en gerichte aanpak. Binnen het Portiek is het doel om mensen met
jongdementie een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. We vertrekken vanuit de visie
van kleinschalig genormaliseerd wonen en de klemtoon ligt op begeleiding op maat in een
huiselijke omgeving met maximale vrijheid. We spreken niet meer van animatie voor onze
gebruikers maar betekenis- en zinvolle dagbesteding op maat van de gebruiker. Hierbij is
zorginnovatie met daarnaast integratie en participatie in de buurt belangrijk.
Om de beste zorg te geven en om op maat te werken van onze gebruikers gaan we af op de
graad van zorg of begrip alsook de nood en vraag van de gebruikers en/of familieleden . Zo
bekijken we samen met de gebruiker en mantelzorger/familieleden waar de beste opvang
op maat kan geboden worden. We maken van het Portiek een doorloophuis.
Gebruikers van onze woningen kunnen aansluiten aan activiteiten binnen ons buurthuis
en/of ons dagverzorgingscentrum. Alsook kunnen gebruikers van de dagverzorging
aansluiten op een woning dit naargelang de vraag – nood - zorgbehoefte.

Wanneer de gebruiker op één van onze woningen verblijft, kan na overleg aangegeven
worden dat de persoon beter kan aansluiten aan een andere woning om zo terug zorg op
maat te kunnen bieden, dit binnen de Korenbloem.

