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Warme zorg in een comfortabele
en veilige omgeving

SENIOR LIVING GROUP

www.srliving.be

Leefgroep jongdementie

Tremelo

Een comfortabele ‘thuis’
• In “De Zonnebloem” wonen er maximum 8 jonge
personen met dementie samen in een leefomgeving die
inspeelt op de specifieke noden. Iedere bewoner kan
tot rust komen in zijn modern ingerichte éénpersoonskamer met badkamer. Elke kamer is voorzien van een
comfortabel hoog-laagbed, nachtkastje, tafel met
stoelen en een comfortabele zetel. De kamer beschikt
eveneens over een beloproepsysteem, internet en
digitale televisie. De badkamers zijn voorzien van een
inloopdouche, toilet en lavabo. Voor een relaxerend
bad kan men terecht in onze aangepaste badkamer.

Een begeleiding op maat

• Het bewonersleven speelt zich grotendeels af in de

• Woonzorgcampus Damiaan biedt voortaan ook

gezellige, sfeervolle leefruimte die uitgerust is met een

opvang aan jonge personen met Alzheimer dementie.

multifunctionele open keuken. Samen met het team

U kunt hiervoor terecht in leefgroep “De Zonnebloem”.

worden er lekkere maaltijden bereid. Onze tuinen
en parken, alsook het uitnodigend terras van “De

• Onze leefgroep probeert de huiselijke sfeer zo goed
mogelijk te benaderen. Er wordt dan ook gewerkt

Zonnebloem” zijn uitermate geschikt voor bewoners
die graag buiten genieten.

vanuit de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden
van deze bewoners.
• We zoeken samen met de bewoners en hun
mantelzorgers

naar

een

aangename

zinvolle

Een toegewijd en
gespecialiseerd team

dagbesteding waarbij de noden, interesses en

• De stap naar een residentieel verblijf kan ingrijpend

vaardigheden van de bewoners centraal staan.

zijn voor zowel de bewoner als de familie. Omdat

De nadruk van onze leefgroepwerking ligt op een

wij ons hier van bewust zijn proberen wij om u en

aantal principes: stimulatie, zinvolle dagbesteding,

uw familie op een persoonlijke en warme manier te

ondersteuning, eigenwaarde, huiselijkheid, warmte,

begeleiden. Ons team van artsen, orthopedagogen,

begeleiding op maat, maar zeker ook respect voor

verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten,

privacy.

kinesist, logopedist en psycholoog staat steeds voor u

• De leefgroep vertrekt vanuit het fundamentele aspect

klaar.

huiselijkheid. Familie en vrienden zijn steeds welkom

• Om te kunnen voldoen aan de wensen en noden

en worden mee uitgenodigd om deel te nemen aan

van de bewoners worden onze personeelsleden

het dagelijkse leven. Wij proberen een geborgen

permanent getraind en wordt er aandacht besteed aan

omgeving te creëren waar zowel gevoelens van angst

verschillende domeinen zoals: muziekbeleving, actieve

en verlies, alsook vriendschap en plezier besproken

lichaamsbeweging, creativiteit en ontspanning.

kunnen worden.

