Snapt ú hoe het zit in dat aangedane brein?
Het wordt anders, zeker. Er ontstaan beperkingen en problemen voor de patiënt met dementie en voor u als familie
en mantelzorger. En toch, als u bereid bent om zich in deze nieuwe situatie te verdiepen, komen de oplossingen. Ook
na de diagnose dementie is er nog een waardevolle tijd van leven mogelijk. Bij BreinPlaats hebben we ervaren dat
er nog zoveel wél mogelijk is. Wij willen dat met u delen. Wij reiken u kennis aan vanuit de moderne hersenkunde
en vanuit de omgevingskunde om te snappen wat er verandert. Daarnaast begeleiden wij u in het proces van anders
denken en in het zonodig aanpassen van de woning en woonomgeving van de patiënt.

Wie of wat is BreinPlaats?
Even voorstellen, mijn naam is Peter Peltzer
Ik ben de oprichter van het bedrijf BreinPlaats, dat ik in 2019 heb
opgericht. Ik bied diensten aan voor individuele patiënten met
dementie, hun familie en mantelzorgers en geef ik adviezen en
bijscholingscursussen voor zorgprofessionals. Voor een deel doe
ik dat samen met anderen uit mijn netwerk. Ik lever praktische
oplossingen voor alledag in de thuisomgeving van mijn cliënten,
op mijn kantoor of elders.

ZORGZAAM EN STOER
Ik ben dementie-verpleegkundige en brandweerman. Dat is een
zeldzame combinatie. Ik oefen beide beroepen al jaren met plezier
uit omdat ik zowel de zorgzame als de stoere kant van mijn karakter
wil laten leven. Sinds het volgen van de opleiding casemanagement
en coaching wil ik tevens een “steun voor ondersteuners” zijn, in de
vorm die voor hen wenselijk is.

MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN
Mijn brede kennis van de werking van het
brein heb ik te danken aan mijn moeder. Zij is Anneke van der
Plaats, bekend geriater, met een fantastische kijk op dementie.
De bedrijfsnaam BreinPlaats draag ik vol warmte aan haar op;
stevig geworteld in de hersenkunde ga ik op mijn manier verder.
RECHT OP GELUK EN WELBEVINDEN
Ondanks een diagnose dementie, kan men thuis of in
een verpleeghuis, liefst samen met de mantelzorgers,
familie en eventuele thuiszorg, ontdekken dat het
leven nog veel waardevols kan bieden. Dat is mijn
missie en daar zet ik graag mijn expertise voor in.
ZING-VECHT-HUIL-BID-LACH-WERK-EN-BEWONDER!
Wat u zelf kunt, doet u zelf. Wat ik bij kan dragen, geef ik u. Ieder
zijn kwaliteiten, maar uiteindelijk doen we het samen. Hoe dan
ook kijken we naar mogelijkheden of gaan ernaar op zoek, vanuit
pragmatisme, oplossingsgerichtheid en met humor, want een dag
niet gelachen is een dag niet geleefd!

breinplaats.nl

Casemanagement

Dementiezorg

Als casemanager en gespecialiseerd verpleegkundige dementiezorg heb ik alle aandacht voor de gevolgen voor de
naasten. Het leven heeft ook voor u een totaal andere wending genomen en dat brengt veel onzekerheid met zich
mee. U ziet bijvoorbeeld dat het gas aan blijft staan of u ontdekt beschimmeld voedsel in de koelkast. U maakt zich
zorgen, en terecht. Wat brengt de toekomst? Welke problemen kunt u nog meer verwachten? Waar haalt u extra
hulp vandaan? Bij welke instanties moet u zijn? Maar ook, hoe blijft u zelf overeind?
Welke hulp kunt u van mij als casemanager verwachten?
Samen met u als familie of als mantelzorger doorlopen we het
proces van dementie van de patiënt. Ik denk met u mee, ik adviseer
en organiseer in samenspraak met u de noodzakelijke zorg en
begeleiding. Als verpleegkundige, gespecialiseerd in dementiezorg,
fungeer ik als een soort zorgmakelaar. Ik probeer u zoveel mogelijk
te ontzorgen.
Thuis
Het is vaak de wens om een patiënt met dementie zo lang mogelijk
thuis te laten wonen. Een van de vereisten daarvoor is dat er een
goed sociaal netwerk rondom de patiënt is. Het is mijn rol om u
en de patiënt perspectieven te bieden voor het leven nú, alsook
voor de toekomst, misschien wel in het verpleegtehuis. Ik geef
voorlichting en samen maken we een plan van aanpak en verdelen
we de taken.
En als het thuis echt niet meer gaat
We beginnen thuis, maar vaak komt er ergens een fase van
dagopvang of dagbehandeling elders. Dan kan de patiënt ervaren
dat ook daar leuke dingen te beleven zijn. Een geleidelijke
overgang naar de volgende fase, het verpleegtehuis, is veel minder
traumatisch dan een directe overgang van huis naar verpleegtehuis.

Als opname in een verpleegtehuis echt nodig is, begeleid ik u bij het
proces van het vinden van de juiste locatie en de transitie daarnaar
toe, inclusief alle beslissingen, logistiek en administratie die daarbij
komen kijken.
Heel concreet
Ik help u met het organiseren van de volgende taken:
• persoonlijke verzorging
• maaltijdvoorziening
• huishoudelijke taken, zoals schoonmaken
• aanpassen van de woninginrichting
• administratie
• vertrouwenskwesties
• familiebegeleiding
• bewindvoering, curatele
• dagopvang, dagbehandeling
• verpleeghuisopname
Kosten
Zie of download pdf “kostenoverzicht”.

Meer informatie? Neem dan contact op met Peter Peltzer
op 0623966892 of kijk op breinplaats.nl
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