
“De wolf en de drie biggetjes, hoe je draagkracht verhogen
als dementie op je pad komt” door Katja Van Goethem.

Dinsdag 20 april 2021 om 20u online

Inschrijven bij Ruth Deumens, zorgconsulente, om de link te ontvangen:
zorgconsulent@tervuren.be
02/229.52.22

De draagkracht waarover iemand beschikt, is bij iedereen anders. Het hangt af van tal van
factoren zoals levensgeschiedenis, vroegere trauma’s, ingesteldheid , fysieke conditie...

Mantelzorgers verleggen telkens opnieuw hun grenzen in het zorg dragen. Zo komt het dat
grenzen bijna ongemerkt overschreden worden en de mantelzorgers er soms onderdoor
gaan. Een aantal signalen kunnen je waarschuwen wanneer je die grens hebt bereikt of er
reeds voorbij bent. Hulp moeten inroepen is dan ook helemaal geen schande. Het helpt je
om de zorg vol te houden.

Katja Van Goethem geeft alvast tips om je draagkracht te verhogen. Zij is voor Mozaïek
Druivenstreek een vertrouwde gast.  Als freelance dementie-expert is Katja verbonden aan
Memo, tevens is ze herborist en aromatherapeut en heeft een zorgboerderij in oprichting.

Vanuit je eigen huiskamer kunnen deelnemen, geen oppas moeten regelen, je niet hoeven te
verplaatsen, corona-proof deelnemen, … zijn enkele voordelen die voor bepaalde mantelzorgers
drempelverlagend werken.

Daarnaast beseffen we dat deze manier van werken een alternatief biedt om jullie toch de nodige
steun en info te geven, nu de coronacrisis blijft aanhouden. Laat je niet afschrikken door de
technische kant van de zaak. Beschik je over een computer, laptop, tablet,… met microfoon ? Aarzel
dan niet om deel te nemen. We helpen je graag op weg. Na inschrijving ontvang je een link.

Wie meer wil weten over andere geplande activiteiten van Mozaïek Praatcafé
Dementie Druivenstreek kan de website of de Facebookpagina bezoeken:
https://www.facebook.com/mozaiek.druivenstreek
Indien u informatie wenst over dementie, of u heeft bepaalde vragen, of u wilt
gewoon uw verhaal even kwijt, dan kan u ons steeds contacteren.
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