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Heeft u het gevoel dat u niet lekker in uw vel zit?
Piekert u veel?
Heeft u moeilijkheden om aan uw dag te
beginnen?
Voelt u zich angstig?
Weegt het gemis van uw dierbare zwaar door?
Kan u moeilijker aanvaarden dat u minder goed
onder de voeten uit kan?
Vergeet u soms dingen en maakt u zich daar
zorgen over?
Slaapt u moeilijk?
Zou u willen praten over uw dementerende
partner, ouder, …
Heeft u moeilijkheden met eten?
Merkt u dat uw (dementerende) partner
veranderd is?
Bent u bang dat uw partner teveel drinkt?
Bent u bang dat u niet meer alleen thuis kan
blijven wonen?
Spreken de kinderen erover om hulp in huis te
nemen?
Merkt u dat uw seksualiteit en/of uw seksuele
gevoelens veranderd zijn?
n Heeft u last van
terugkerende gedachten en
handelingen?
n Vraagt u zich
geregeld af of uw leven
nog zin heeft?
Herkent u zichzelf
hierin dan kan u terecht op het ouderenteam van het DAGG.
HOE?
Wanneer u graag
eens wilt komen
praten, kan u zich
elke werkdag tussen
9u-17u en vrijdag
tussen 9u-13u
telefonisch aanmelden.

U kan ook aanmelden via onze website. U krijgt
dan zo snel mogelijk een eerste gesprek met een
hulpverlener
Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek overloopt
de hulpverlener samen met u de problemen en
wordt er gekeken welke hulp u verwacht en of het
DAGG u verder kan helpen.
Op de teamvergadering bespreken we de verkregen gegevens en bekijken we welke hulpverlener
de begeleiding op zich neemt. Dit voorstel tot verdere begeleiding bespreken we vervolgens met u.
Het kan gaan om één of meerdere adviesgesprekken, ondersteunende gesprekken, een behandeling door middel van gesprekken ofwel door middel
van medicatie, een gesprek bij onze psychiater,
uitleg over uw problematiek (vb. depressie, …),
ondersteuning van omgeving en/of nazorg na
opname.
Op teamvergaderingen wordt uw situatie op regelmatige basis besproken. U wordt op de hoogte
gebracht van deze besprekingen. Het team van het
DAGG bestaat uit: een psychiater, psychologen en
maatschappelijk werk(st)ers.
De gesprekken gaan door op de dienst zelf. Indien
het voor u niet mogelijk is om u te verplaatsing
naar de dienst, kunnen de gesprekken bij u thuis of
eventueel elders doorgaan.
VERTROUWEN?
De gesprekken met de hulpverlener zijn vertrouwelijk. Alle hulpverleners op het DAGG zijn verbonden
aan het beroepsgeheim. Informatie wordt discreet
en in volle vertrouwen behandeld. Voor meer
informatie over uw rechten kan u terecht op onze
website of bij één van onze hulpverleners.
De hulpverlener kan ervoor kiezen om te overleggen met andere instanties. Dit gebeurt enkel mits
uw toestemming.

