U Centraal
De Bezoekdienst voor mensen met dementie is onderdeel van U
Centraal. U Centraal (kvk 57243484) voldoet aan de normen van
het ISO-9001 kwaliteitscertificaat voor kennisintensieve
organisaties. Onderdeel daarvan is een klachtenregeling.
Kijk voor meer informatie op www.u-centraal.nl

Bezoekdienst
Voor mensen met dementie
Verwante projecten van U Centraal zijn:








Algemene Hulpdienst
BoodschappenPlusBus
Buddyzorg Midden Nederland
Rechtstreeks Vriendschapsbemiddeling
Steunpunt Mantelzorg Utrecht
Maaltijdservice Utrecht
Financiën en administraties

U Centraal is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meer weten?
Kijk op www.u-centraal.nl/vrijwilligerswerk of bel 030- 236 17 43.

Vrijwilligers van de Bezoekdienst bezoeken thuiswonende mensen met
dementie. Ze bieden afleiding en gezelschap. De mantelzorger heeft een
middag voor zichzelf en kan de zorg daardoor beter volhouden.

Na verloop van tijd wordt de vrijwilliger een maatje, een vriend
Voor wie?
Zorgt u ook voor iemand met dementie? Dan weet u hoe zwaar het kan zijn
om altijd voor iemand klaar te staan. Om een partner, ouder, broer of zus te
zien veranderen. Soms heeft u even tijd nodig voor uzelf om de zorg te
kunnen volhouden.
De Bezoekdienst voor mensen met dementie traint en begeleidt
vrijwilligers, die regelmatig bij een vaste cliënt op bezoek gaan en hem of
haar gezelschap houden. Zodat u even tijd heeft voor een hobby of wat
ontspanning.

Hoe werkt het?
U kunt een beroep doen op de Bezoekdienst als de cliënt in de gemeente
Utrecht woont. De hulp is gratis. Als u zich aanmeldt, maken we eerst een
afspraak voor een kennismakingsgesprek. We proberen zo snel mogelijk
een vrijwilliger te vinden, maar dit lukt niet altijd. We houden u altijd op de
hoogte van de vorderingen.

Wat kunt u verwachten?
Een vrijwilliger van de Bezoekdienst is meer dan een oppas. De
bezoekvrijwilligers krijgen training in het omgaan met mensen met
Alzheimer en andere vormen van dementie. Ze doen dit vrijwilligerswerk
vaak omdat ze graag iets voor een ander willen betekenen. In de scholing
krijgen ze mee om niet te oordelen en te proberen gewoon een prettige
sfeer te scheppen. Vaak gaan vrijwilliger en cliënt een eindje wandelen of
doen ze een spelletje. Na verloop van tijd bouwt u samen een band op.
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Wilt u meer weten?
Bezoekdienst voor mensen met dementie
Pieterskerkhof 16, 3512 JR Utrecht
tel: (030) 236 17 42, bereikbaar tijdens kantooruren
bezoekdienst@u-centraal.nl
www.u-centraal.nl/bezoekdienst

