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STEUNPUNT MANTELZORG
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LEREN LEVEN MET REUMA

Steunpunt
Mantelzorg
Eén op de twaalf Nederlanders zorgt voor iemand met een ziekte of han
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dicap. Mensen waarvoor deze zorg weleens te zwaar wordt, kunnen voor

HULPMIDDELEN BU REUMA

hulp aankloppen bij het Steunpunt Mantelzorg, dat als motto heeft: waar
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mensen helpen, willen wij helpen.
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WAT BIEDT KRAAMZORG?

Ng

nooit leefden mensen zo
lang als tegenwoordig. Voor deze
vooruitgang betalen we een prijs:
sommigen van ons krijgen een chro
nische ziekte. Dementie bijvoor
beeld. Het belangrijkste kenmerk
van dementie is een zodanige ver
geetachtigheid, dat het dagelijkse
doen en laten er volledig door ontre
geld wordt. Veel mensen op leeftijd,
die eens wat vaker iets vergeten dan
in hun jongere jaren, zijn bang dat
ze de gevreesde ouderdomsziekte
krijgen. Gelukkig is vergeetachtig
heid iets anders dan dementie. Het
merendeel van de mensen die zich
zorgen maken over hun geheugen,
mankeert niets. Als ze een geheu
gentraining volgen, blijkt dat ze zich
simpelweg te weinig concentreren.
En bij sommigen scheelt het al als ze

wal minder hoge eisen stellen aan
hun geheugen.
Als er wel sprake is van dementie,
lijdt de omgeving meestal meer dan
de betrokkene. Deze vergeet name
lijk dat hij vergeet. Maar bij zorgen
de familieleden, ook wel 'mantelzor
gers' genaamd, kan de stress hoog
oplopen. Zij kunnen terecht bij hel
Steunpunt Mantelzorg, dat speciaal
in het leven is geroepen om mensen,
die voor een hulpbehoevende naaste
zorgen, te ondersteunen. Het motto
van het steunpunt is immers: waar
mensen helpen en het hen teveel
wordt, willen wij helpen. Een last
die samen wordt gedragen, is
immers gemakkelijker te dragen.
Huub Buijssen
psychogerontoloog

•

Meer informatie over vergeet
achtigheid, dementie en steun
aan zorgende familieleden,
vindt u op pagina 8 en 9. En
natuurlijk bij de
Kruisvereniging Breda,
telefoon 076-26 55 55.
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Dag en nacht bereikbaar
via Zorgloket Breda
De Kruisvereniging Breda èn de
Gezinsverzorging Breda zijn dag en
nacht bereikbaar via het gezamenlijke
Zorgloket Breda met telefoonnummer
076-26 55 55.
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