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Wie wil dit nu niet. Ook als je met dementiezorg te maken krijgt, wil je een keus
hebben en zelf bepalen hoe en waar je (of
je partner/familielid) woont.
Afhankelijk van ieders situatie, alleenstaand of samen, wel of geen steun van
mantelzorg, kinderen en bekenden, maakt
dan wel uit.
King Arthur Groep is thuis in dementiezorg
en kan u en uw partner/mantelzorger begeleiding en ondersteuning bieden in de thuissituatie waardoor u zo lang mogelijk thuis
kunt blijven wonen.

De zorg wordt geleverd door
een team van (zorg)professionals. Zij bieden de
ondersteuning en begeleiding
passend bij uw vraag
(maatwerk). Wij zoeken een
begeleider die bij u past.
Iemand waarop u zonder
schroom een beroep kunt doen,
die u kent en die u vertrouwt.

Briefjes verspreid in
huis om dingen te
onthouden.

Ondersteuning en begeleiding kan bestaan
uit:
- structuur aanbrengen in de dag
- boodschappen doen
- samen er op uit, zoals wandelen
- persoonlijke verzorging
- begeleiding naar huisarts of ziekenhuis

Verward. Stoppen in
het gesprek. Vergeten
waar mee bezig.
Spullen op vreemde
plekken. Portemonnee
in de oven.

King Arthur Groep is een AWBZ erkende
thuiszorgorganisatie die thuiszorg biedt aan
mensen met dementie in ‘t Gooi– en
Eemland.

Wisselende stemmingen. Soms rustig en
soms kwaad.

King Arthur Groep biedt:
- Individuele begeleiding thuis
- Persoonlijke verzorging thuis
- Begeleiding Groep in ontmoetingcentra
- VPT (volledig pakket thuis)
- 24uurs zorg en wonen in Ridderspoor
Thuis in dementiezorg

Naast de zorg voor uw partner bent u
degene die zorgt voor de huishoudelijke
taken, de financiën en het maken van de
afspraken met de dokter of andere (para)
medici. Het schiet er gewoon bij in om zo
nu en dan een vriend of vriendin te bellen
en mensen uit te nodigen.
Durf om hulp te vragen
Een trouwe groep van familie, vrienden en
kennissen waar u een beroep op kunt doen
om de zorg voor even van u over te nemen
is onontbeerlijk.
Denk niet, daar zit hij natuurlijk niet op te
wachten, hij doet het graag! U stond ook
altijd voor hem klaar.

In herhaling vallen.
Hetzelfde verhaal vertellen.

Herkent u één of meerdere
situaties bij u thuis? Bel of mail
King Arthur Groep voor meer
informatie of een afspraak.
King Arthur Groep heeft
een vroegsignaleringskaart
ontwikkeld: klik hier

“Mantelzorg, dat doe je gewoon en het verrijkt je leven,
maar de steun van anderen
daarbij maakt het mogelijk,
ook voor de langere termijn”
Wij hebben een korte film
gemaakt over onze dienstverlening: klik hier

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier
Vragen of opmerkingen?
Stuur een e-mail naar info@kingarthurgroep.nl

