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Neuropsychologe
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✆ 02 477 22 08

Beschikbaarheid

Schaarbeekse Haardstraat 36
1030 Schaarbeek, Brussel
02 477 92 63
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Elke maandag en donderdag
Van 9u tot 16u30

Contactgegevens

STIB
● Tram 7, 55
● Bus 66
● Metro 1, 2, 3, 4, 5, 6
DE LIJN
● Bus 270, 271, 272
NMBS
● Trein Schaarbeek, Noord, Centraal

Uw naaste is getroffen door de
ziekte van Alzheimer of een
gelijkaardige aandoening ?
●
De aankondiging van de diagnose van
een neurodegeneratieve aandoening
zoals de ziekte van Alzheimer is een
schokkende gebeurtenis voor de
patient en zijn omgeving.
●
De angst om te zien hoe uw geliefde
beetje bij beetje zijn autonomie
verliest, staat hier op de voorgrond.

Veel voorkomende vragen :

Nochtans blijven veel vragen onopgelost…

● Wat is een neurodegeneratieve ziekte ?

Als verzorgers spleen jullie een centrale rol in de
ondersteuning van uw naaste. Maar gebrek aan
kennis over de ziekte kan tot angstige situaties en
onmacht leiden.

● Welke moeilijkheden zal mijn naaste ondervinden ?
● Hoe kan ik helpen ze te begrijpen ?
● Zal ik kunnen omgaan met wat ons te wachten staat ?

Wij kunnen u daarbij helpen.

● Is er een behandeling ?

« L’Arbre à Palabres » zal ervoor zorgen dat u niet
langer alleen bent en dat uw vragen beantwoord
worden.

● Hoe kan ik beter verstaan wat de arsten me zeggen ?
● Wat wordt bedoeld met cognitieve stoornisssen ?
● Wat wordt bedoeld met geheugen, taal, praxis, fasische,
executive stoornissen…
● Hoe zal de ziekte evolueren ?
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● Kan ik mijn naaste alleen later ?
● Welke houding moet ik doen bij wijzigingen in gedrag ?
● Hoe moet ik reageren op zijn wensen om weg te gaan,
rond te dwalen ?
● Hoe moet ik reageren bij depressie, lusteloosheid ?
● Waar kan ik hulp zoeken om me te helpen ?
● Hoe kan ik omgaan met mijn onmacht, gevoel van
uitputting, isolatie, droefheid ?
● Hoe kan ik de kracht vinden om hem te helpen ?

Ervaringen delen en het ontvangen van voldoende
informatie zullen ervoor zorgen dat u beter kunt
omgaan met de dagelijkse moeilijkheden.
Zo kan de levenskwaliteit van u en uw naaste
verbeteren.
« L’Arbre à Palabres » richt zich tot iedereen die
zijn naaste lijdt aan de ziekte van Alzheimer of
een aanverwante aandoening thuis wil verzorgen.
In een gezellig kader zal « L’Arbre à Palabres » u
ontvangen en u de gelegenheid bieden om al uw
moeilijke vragen te stellen en om zo veel mogelijk
informatie te verstrekken omtrent de evolutie van de
ziekte. Het doel is om u te begeleiden op deze
moeilijke weg.
Op de groepsbijeenkomsten is het ook mogelijk
ervaringen te delen.

