Als “het NIET PLUIS-gevoel” een naam krijgt
Als de arts bij je naaste dementie vaststelt,
dan vallen vaak alle puzzelstukjes in elkaar.
Maar gelijktijdig schieten 100 000 vragen en
gevoelens door je hoofd.

“Je hebt een NIET PLUIS-gevoel? Blijf hier
niet mee zitten. Onze zorgcoach staat achter
je en steunt waar nodig” zegt Koen Anciaux,
schepen van Welzijn en voorzitter van het
Sociaal Huis Mechelen.

NIET PLUIS-gevoel?
Wat nu?

Een samenwerking van

Het is belangrijk om hierbij jullie levenskwaliteit
centraal te blijven stellen. Zorg dragen voor
jezelf is net zo belangrijk als zorg dragen voor
je naaste met dementie. Hiervoor kan je beroep doen op ondersteuning en hulp van professionele hulpverleners.
Maak zo snel mogelijk een afspraak met de
sociale dienst van je ziekenfonds of met de
zorgcoach van het lokaal dienstencentrum
in je buurt. Zij kunnen je helpen om je wegwijs
te maken in het hulp- en dienstverleningsaanbod en informeren je over sociale rechten.

Nuttige websites:
www.dementie.be
www.omgaanmetdementie.be

Inloophuis voor
personen met dementie,
hun mantelzorgers
en hulpverleners

Voor meer informatie of advies

www.jongdementie.info
www.onthoumens.be
www.alzheimerliga.be
www.dementieennu.be
www.mechelen.be/sociaalhuis

Inloophuis ‘t moNUment I dienstencentrum De Schijf
Lijsterstraat 2 | 2800 Mechelen
Hilde De Weerdt
T 0477 96 99 37
E dementie@mechelen.be

V.U. Gert Eeraerts, Grote Markt 21, Mechelen

De NIET PLUIS-vragenlijst

Wanneer moet ik me zorgen maken?
Vaak merk je als partner of familielid als eer-

Om meer inzicht te verwerven in je “NIET

ste de subtiele maar terugkerende veranderin-

PLUIS-gevoel” is in deze folder een eenvou-

gen in geheugen, kennis of gedrag bij je naas-

dige vragenlijst opgenomen: de Niet Pluis-

te. Er blijkt iets niet te kloppen: je krijgt een

Index*.

“NIET PLUIS-gevoel”.

Het is een hulpmiddel om veranderingen in

Als er een vermoeden bestaat van geheugen-

de geheugenfunctie en het gedrag te her-

of verstandelijke problemen is het belangrijk

kennen bij je naaste.

om hierover te spreken met de huisarts.

Je vult de vragenlijst in door een kruisje te

Vaker iets vergeten, je moeilijker kunnen con-

plaatsen als een kenmerk aanwezig is.

centreren of moeite hebben met de dagelijkse
bezigheden kan verschillende oorzaken hebben.

De antwoorden geven een leidraad bij het
bespreken van je “NIET PLUIS-gevoel” .
Bij het aankruisen van twee of meer items

Hoe vroeger je dit bespreekt met de huisarts,

per onderdeel, bespreek je dit best met de

hoe sneller de juiste oorzaak gevonden wordt

huisarts van je naaste.

en een gepaste behandeling start.
* De niet pluis-index is een eenvoudige vragenlijst,
ontwikkeld door Geestelijke Gezondheidszorg Groningen (NL) om gedragsveranderingen bij een persoon te herkennen.

LET OP:
Met de NIET PLUIS-vragenlijst kan je
geen diagnose stellen!

