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In deze nieuwsbrief
Weg met 2020? een terugblik
Op zoek naar de mens in dementie
Een blik op de agenda voor 2021

Weg met 2020?
wat we wèl meenemen uit het bijzondere jaar 2020
Dat 2020 een jaar was, compleet anders dan alle voorgaande, behoeft geen
betoog. Heel vaak hoor ik dus 'dat het maar snel voorbij mag zijn'. Reikhalzend
wordt uitgekeken naar een nieuw jaar, met hopelijk meer voorspoed.
Maar... is er dan niets dat we uit dit bijzondere jaar willen vasthouden,
meenemen naar 2021? Voor we de deur keihard dichtgooien en 2020 maar snel
vergeten, dus even een terugblik... op wat wel waardevol was.
Zo zorgde 2020 ervoor dat ik samen met mijn cliënten afstapte van het idee
dat "online hulpverlening toch maar niets was". T oen het dit voorjaar de enige
manier was om met sommige jongeren in contact te blijven, ontdekte ik dat
videogesprekken toch mogelijkheden bieden. Natuurlijk ontvang ik cliënten nog

steeds het liefst in mijn therapieruimte, maar ik weet nu dat er een alternatief
is wanneer dit om één of andere reden niet mogelijk is. Ook met mijn team of
een collega kies ik nu vlotter voor een online overleg... corona-proof maar ook
tijdsbesparend.
Wie mij kent weet dat ik er best een goedgevuld leven op nahoud, in en buiten
de praktijk. Het voorbije jaar bracht me tijd, rust, ruimte... Hoewel ik best vaak
heb gevloekt op die lege agenda, kon ik deze ook soms zien als een geschenk.
Wat meer ademruimte in mijn agenda, tijd voor mijn gezin, mezelf,... is dus
alvast iets wat ik wel wil meenemen.
T ot slot... 2020 leerde mij wie echt belangrijk is in mijn leven. Heel wat
oppervlakkige sociale contacten vielen weg en wat overbleef waren de echte
connecties, vaak met mensen die al lang een deel uitmaken van mijn leven. En
ook die wil ik in het nieuwe jaar keihard vasthouden.. letterlijk en figuurlijk!
Of je nu liever het oude jaar volledig vergeet of toch iets wil behouden, namens
het voltallige team wens ik jou een fonkelend nieuw jaar!
Benieuwd wat jij erover denkt, wat neem jij wel graag mee uit 2020? Reageer op
onze facebookpagina!

Op zoek naar de mens in dementie

Cathy Devroe

“Ik denk nog vaak aan haar.
Iedere morgen keek ze me vragend aan, gehuld in stilte. Iedere morgen
stelde ik mezelf opnieuw voor. In de loop van de dag kwam ons gesprek op
gang, de meest uiteenlopende gespreksonderwerpen kwamen aan bod.
Soms huilde ze, soms lachte ze voor de hele leefruimte. Eens was ze het
kleine meisje op zoek naar haar mama en papa, dan weer was ze de 18jarige dochter die aan de slag moest bij papa op het veld en heel af en toe
was ze de vrouw die niet lang kon blijven, want haar man verwachtte een
stevig avondmaal bij terugkeer van het land.

De volgende ochtend begon het allemaal opnieuw. Ik stelde me voor,
probeerde aan de praat te geraken en was benieuwd naar de boeiende
verhalen die ze die dag voor me in petto had.
Ze was gediagnosticeerd met Alzheimer. Ik was de student Toegepaste
klinische psychologie. Reeds drie jaar was ik ervan overtuigd dat er een
toekomst voor mij was weggelegd in de forensische psychologie. Werken
met ouderen was een onvoorziene omweg….
Maar wel ééntje die mijn toekomstplannen danig in de war schopte… Ik
verdiepte me in de Alzheimer-dementie. En dan kwam die ochtend een
aantal maanden later: ik kwam binnen en ze keek me aan. Haar ogen
glinsterden en ze zwaaide. Ik maakte gretig gebruik van dit moment van
relatieve helderheid. Ze zei geen idee te hebben wie ik was, maar ze was
ervan overtuigd dat ze me kende. En toen ze op een bepaald moment mijn
hand vastnam, me aankeek en een poging deed om mij een knuffel te
geven, wist ik het… Met mijn psychologische scholing, tijd, geduld én vooral
mijn warm hart wil ik iets betekenen in de tocht die ouderen maken met deze
vreemde reisgezel: dementie! Ik ga op zoek naar de mens in dementie.”
Naast 60+’ers, mantelzorgers, palliatieve begeleiding en volwassenen met een
beperking ga ik voortaan ook aan de slag met personen met dementie. Zowel
in onze praktijk de Oase als in het WZC waar ik aan de slag ben, kom ik op
regelmatige basis in contact met personen met dementie én hun context. In
die contacten kom ik in aanraking met de verschillende soorten dementie en
de verschillende symptomen van dementie. Ik maak ruimte voor de gevoelens
van verdriet, angst, verwardheid, bezorgdheid, ongeloof, kwaadheid, schaamte,
machteloosheid… bij de persoon met dementie, maar ook bij hun partner en
kinderen.
Ik steek heel wat op van mijn opleiding in de Psychosociale gerontologie, maar
ik merk dat ik behoefte heb aan nog meer gespecialiseerde kennis wat betreft
dementie om nog meer zorg op maat te kunnen verlenen. In januari start ik
dan ook heel enthousiast de opleiding Referentiepersoon Dementie
georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Een
Referentiepersoon Dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector
die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding
van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.
Referentiepersonen zijn de ambassadeurs van personen met dementie in hun
organisatie.
In de Oase ben ik dan ook de therapeut waar jij als hulpverlener, mantelzorger,
persoon met dementie… welkom bent voor counseling en/of begeleiding
wanneer het gaat over cognitieve stoornissen, gaande van lichte stoornissen
tot gevorderde dementiesyndromen. Samen gaan we op zoek naar de mens in
dementie!

Agenda 2021
een kort overzicht van onze komende activiteiten
klik voor meer inf o op de af beelding !

Open cirkel

Self(ie)

een open en gratis cirkel voor
volwassenen

een kamp voor tieners in teken van
het opbouwen van eigen identiteit en
zelfvertrouwen

maandelijks

in de eerste week van de
paasvakantie

olv Gilles Seymus

olv Petra Byttebier en Sarah Bultynck

Zet jezelf in de wereld

in de volgende nieuwsbrief info over:

een traject van 8 sessies
voor vaste groep volwassenen
tweewekelijks

Schatgraverskamp (lagere
school)
Praatgroep Hoogsensitiviteit
Praatgroep Nieuw
Samengestelde Gezinnen

olv Gilles Seymus

Groepspraktijk de Oase is...
(klik op de naam om meer info te zien over deze therapeut)
Sarah Bultynck - kinderpsychologe - coordinator
Anne-Pascale Christiaens - bemiddelaar - relatietherapeut
Matthias Naert - psycholoog - therapeut i.o.
Catherine Lannoo - bachelor gezinswetenschappen - therapeut i.o.
Cathy Devroe - psychologisch consulente/psychosociaal gerontologe i.o.

Gilles Seymus - bachelor orthopedagogie - integraal therapeut
Fleur Verfaillie - kinderpsychologe
Petra Byttebier - auti-coach

Groepspraktijk de Oase BV
Gentstraat 40
8760 Meulebeke
Belgium

0479/44.98.44
info@groepspraktijkdeoase.be
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