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Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. We krijgen er allemaal
mee te maken. In de familie, bij vrienden, maar ook op straat of op het werk.
Met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen. Zodat mensen
met dementie en mensen in hun omgeving zo lang mogelijk van het leven kunnen
blijven genieten. Samen maken we Nederland dementievriendelijk!
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Voorwoord
Hoevelaken, 28 juni 2017
Beste lezer,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Dementievriendelijk Hoevelaken. Een beweging die ingezet is op 21 september 2016,
Wereld Alzheimer Dag. We willen inwoners
van Hoevelaken informatie geven over dementie. Ook willen we meer duidelijkheid
over de vraag of de zorg, begeleiding en
ondersteuning die wordt geboden, aansluit
bij de wensen van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. En zo niet, wat
moeten we in Hoevelaken dan doen om
deze mensen beter te ondersteunen en te
laten deelnemen aan de samenleving?
Leeswijzer nieuwsbrief
Wat is er tot nu toe gebeurd en waar zijn we mee bezig?					
Eindsymposium ter afsluiting van Dementievriendelijk Hoevelaken			
Casemanager dementie			
							
Terugblik lezing Douwe Draaisma									
Een gezellige en zinvolle dagbesteding bij Dagcentrum De Stoutenborgh		
Handige hulpmiddelen voor de mantelzorger							
Blog: Een goed gesprek met Geurtje								
Wist u dat...												
De meeste mensen met dementie wonen het liefst zo lang
Interessante
over
dementie								
mogelijk thuis. Zijwebsites
gaan er vaak nog
alleen
op uit, naar de
supermarkt, het park of met de taxi naar de vereniging.
Wilt
u meedenken en meepraten? 								
Meestal gaat dit goed, maar soms kunnen zij wat hulp vanuit
hun omgeving gebruiken. Dementievriendelijk Hoevelaken						
Contactgegevens

Is jouw organisatie klantvriendelijk
voor mensen met dementie?

Daarom is het belangrijk dat ook jij en je collega’s dementie
kunnen herkennen en weten hoe je hier goed mee om kunt
gaan. Samen dementievriendelijk biedt hiervoor (branche)
trainingen op maat. Doe ook mee en word dementievriendelijk!

Meld je organisatie aan of neem contact op
voor meer informatie
T 0800 – 6002
E info@samendementievriendelijk.nl
W www.samendementievriendelijk.nl/voor-bedrijven
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Wat is er tot nu toe gebeurd en waar zijn we mee bezig?
Themagroep Voorlichting &
Bewustwording
Elly Wouda gaf op 19 april
namens Dementievriendelijk Hoevelaken voorlichting
aan de vrijwilligers van de
Hulpdienst Hoevelaken. Zij
maakte duidelijk dat dementie meer is dan alleen
vergeetachtigheid. Ze gaf
handreikingen om signalen
van dementie te herkennen en tips om met mensen met dementie om te
gaan. De vrijwilligers van
de Hulpdienst komen regelmatig in contact met mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Het is dan
belangrijk om een aantal
basisvaardigheden te bezitten. Veel informatie uit de
presentatie van Elly is terug
te vinden op de site van Alzheimer Nederland (www.
alzheimer-nederland.nl).

contact op met projectleider Hermien Stouwdam,
haar gegevens vindt u aan
het eind van deze nieuwsbrief. De professionals die
de voorlichting geven, hebben daar een training voor
gevolgd en sluiten aan bij
de wensen van uw organisatie.
Naast de voorlichting aan
de Hulpdienst Hoevelaken
is er ook
een
korte
presentatie
gehouden
bij de ondernemersvereniging Hartje
Hoevelaken. Fijn dat ook zij
ons voor vragen en meer
informatie weten te vinden.
Twee leden van de kerngroep Dementievriendelijk
Hoevelaken hebben een
gesprek gehad met Suzanne Hermans en Erik Kluinhaar, de wijkagenten van
Hoevelaken.

Foto: Hulpdienst Hoevelaken

Wilt u als organisatie of onderneming ook een voorlichtingspresentatie
over
dementie en hoe daarmee
om te gaan? Neem dan

Erik Kluinhaar

Suzanne
Hermans

De wijkagenten worden in
toenemende mate te hulp

geroepen bij mensen die
verward zijn. Dit zijn soms
ook mensen met dementie.
Voor de wijkagenten is het
dan prettig als zij een vast
telefoonnummer hebben
dat ze kunnen bellen. Het is
vaak vervelend om de persoon waar ze bij geroepen
zijn, alleen achter te laten.
Het is dan goed een contactpersoon of familielid te
kunnen bellen om even te
overleggen. Zij doen daarom een oproep aan huisartsen en casemanagers
dementie om dit met de
persoon met dementie en
eventueel familie te overleggen en de gegevens
aan hen door te geven.
Themagroep netwerk
De Themagroep netwerk is
bijna klaar met het inzichtelijk maken van de ondersteuning en zorg voor
mensen met de diagnose
dementie, maar ook voor
de periode daarvoor. Wie
doet wat en waar kunnen
mensen terecht met vragen? We zijn benieuwd
naar hun overzicht en hun
presentatie.
De presentatie wordt gehouden op de eindbijeenkomst op 21 september a.s.
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SAVE THE DATE
Eindsymposium ter afsluiting van
Dementievriendelijk Hoevelaken
21 september 2017, Wereld Alzheimer dag
Dementievriendelijk Hoevelaken is gestart
op 21 september 2016, een project dat in
een jaar tijd Hoevelaken dementievriendelijk maakt. Op het eindsymposium worden
de resultaten van dit jaar gepresenteerd,
blikken we terug op het jaar, kijken we
vooruit en willen wij samen met u ophalen
wat er nog gedaan moet worden. Ook
het onderwerp dementie en wonen komt
uitgebreidt aan bod.

Themagroep daginvulling,
meedoen en mantelzorg
De eerste spiegelbijeenkomst van mantelzorgers
heeft deze themagroep
de opdracht gegeven om
naast ondersteuning op
maat ná de diagnose dementie, ook te kijken naar
de periode vóór de diagnose. Dit is vaak een lange periode met veel vragen en onduidelijkheid.
Een aantal leden van deze
themagroep is op bezoek
geweest bij het geheugensteunpunt in Apeldoorn.
De leden hebben veel informatie gekregen en inspiratie opgedaan. De
themagroep kijkt nu wat
bruikbaar is voor Hoevelaken of misschien wel voor
4

Praktische informatie:
Datum: 21 september 2017
Tijd:
inloop vanaf 17.30 uur met soep
en een broodje en 18.30 uur start
programma
Plaats: Dorpshuis De Stuw
Adres:
De Brink 10
3871 AM Hoevelaken
Contact: Hermien Stouwdam
033 2474830

de hele gemeente Nijkerk.
En of deze ideeën aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met
dementie en hun mantelzorgers, zoals deze naar
voren komen in het project
Dementievriendelijk Hoevelaken.
Filmpje
Een van de deelnemers van
deze themagroep is student van de HBO-opleiding
Toegepaste-Gerontologie
uit Zwolle. Zij heeft een infor-

Foto: Marianne Haverlach

matiefilmpje gemaakt over
vergeetachtigheid en de
signalen in de fase vóór de
diagnose dementie. In dit
filmpje geven inwoners van
Hoevelaken samen met
professionals uitleg en tips.
Op de bijeenkomst op 21
september krijgt u dit filmpje
te zien en meer informatie
hierover.

Casemanager dementie
Wanneer is een casemanager dementie
nodig en wat kan deze bieden?
Een casemanager kan worden ingezet
wanneer de huisarts, geriater of neuroloog
heeft vastgesteld dat sprake is van dementie, in welke vorm dan ook. Een cliënt kan
zelf casemanagement aanvragen of krijgt
deze aangeboden via de huisarts, geriater
of neuroloog.
Een casemanager begeleidt thuiswonende mensen met dementie en hun naasten,
vanaf het eerste niet-pluisgevoel tot aan
opname in een verpleeghuis of overlijden.
Een casemanager gaat thuis in gesprek met
de cliënt, familie of mantelzorger, inventariseert de zorgbehoefte en geeft advies, informatie, ondersteuning en begeleiding.
In overleg wordt besproken wat de frequentie van de bezoeken zijn. Doel van de gesprekken is om een vertrouwensband op te

bouwen met cliënt en mantelzorger. Op die
manier leert de casemanager het gedrag
kennen van de cliënt, de hobby’s en keuzes
die te maken hebben met de dementie. De
casemanager geeft ook vertrouwen aan
de mantelzorger en biedt een luisterend
oor. Daarom is het voor de casemanager
belangrijk om al in een vroeg stadium van
de dementie contact te leggen met de cliënten en hun naasten. De casemanager
adviseert en coördineert de zorg die moet
worden ingezet – bijvoorbeeld persoonlijke
verzorging – en bemiddelt bij de zorgverlening, bijvoorbeeld als dagbesteding moet
worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Een casemanager heeft een signalerende functie, en heeft contact met alle
betrokken zorgverleners, maar behartigt
ook de belangen van de cliënt en mantelzorgers bij bijvoorbeeld gesprekken met het
gebiedsteam, WMO of CIZ.
Lees verder op de volgende pagina >

Terugblik lezing Douwe Draaisma
Woensdagavond 10 mei was De Kopperhof in De Stoutenborgh uitverkocht bij de lezing van Douwe Draaisma.
Hij doet al jaren onderzoek naar het geheugen en schreef
diverse boeken over dit onderwerp. Hij is psycholoog, filosoof en onderzoeker aan de universiteit. Op boeiende wijze
nam hij de aanwezigen die avond mee in de wereld van
het geheugen.
Bent u nieuwsgierig naar zijn verhaal? Kijk dan op
www.douwedraaisma.nl. Hier vindt u ook de titels van zijn
boeken. Filmpjes met enkele presentaties kunt u terugkijken op YouTube. Door de onderstaande QR-code te scannen kunt u een voorbeeld zien. Ook kunt u de titel ‘Douwe Draaisma in Paagman - deel 1’ intikken op youtube
(www.youtube.com)

Foto gamaakt door: Nel Schoon

< QR-code
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Het doel van het casemanagement is mensen met dementie zo lang mogelijk mee te
laten doen in de samenleving en zo lang
mogelijk thuis te laten wonen. Hierbij wordt
vooral gekeken naar de draaglast en
draagkracht van mantelzorgers en de veiligheid van wonen.
Netwerk Dementie
In Hoevelaken zijn verschillende zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het Netwerk
Dementie (www.dementienoordwestveluwe.nl).

Dit is de overkoepelende regionale organisatie voor de dementiezorgketen. Het
netwerk organiseert een meldpunt voor
zorgverleners, scholing en overleg voor de
casemanagers dementie, zodat de kwaliteit van het casemanagement gewaarborgd blijft.
Zorgaanbieders in Hoevelaken zijn:
•
Thuiszorg van Oranje
www.casemanagementdementie.nl
•
Icare
www.icare.nl
•
Beweging 3.0
www.beweging3.nl
•
GGz Centraal
www.ggzcentraal.nl
•
Buurtzorg (www.hoevelaken.buurtzorg.net) en Amaris (www.amaris.nl) hebben ook casemanagers, maar zijn niet aangesloten bij het netwerk.
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Tekst: Team Casemanagement Dementie
Thuiszorg van Oranje: Bianca Adam, Ingrid
Berends en Ellie Zwaferink

Een gezellige en zinvolle
dagbesteding bij Dagcentrum De
Stoutenborgh.
Dagcentrum De Stoutenborgh biedt een
combinatie van dagbesteding en ontspanning aan thuiswonende ouderen in Hoevelaken en omgeving. Voor ouderen met een
lichte beperking of beginnende dementie
die het gezellig vinden om samen met anderen hun dag door te brengen. In aanwezigheid van activiteitenbegeleidsters Silvia van de Pol en Jolanda van der Laan,
vrijwilligster Jolanda ten Hoven en stagiaire
Janine van den Hengel vertellen de deelnemers van de maandaggroep over hun
dagen bij de Stoutenborgh.
Waarom bezoeken jullie het Dagcentrum?
“Ik ben hier gekomen op aanraden van
mijn dochter”, zegt mevrouw D. “Je moet
eens achter die planten vandaan komen,
zei ze. Nadat ik hier eerst een keer met mijn
dochter ben komen kijken, kom ik hier nu iedere maandag. Ik vind het erg prettig hier.
We drinken koffie, lezen samen de krant en
doen een spelletje. De gezelligheid spreekt
me aan. Ook mijn man vindt het fijn dat ik
hier een dag in de week naartoe ga. Hij
sleutelt graag aan de motor en heeft daar
dan alle tijd voor.”
De 93-jarige heer K. is ook een trouwe bezoeker van Dagcentrum De Stoutenborgh.
“Ik kom hier nu al vijf jaar drie keer in de

week. De taxi haalt mij op vanuit Amaris Arkemheen in Nijkerk. Daar voel ik me soms
een beetje eenzaam.” In De Stoutenborgh
komt de heer K. onder de mensen en neemt
hij deel aan allerlei activiteiten en uitstapjes. “Vooral een visje eten in Spakenburg
vindt hij lekker”, weet activiteitenbegeleidster Silvia.
Wat doen jullie zoal bij De Stoutenborgh?
“We stemmen onze activiteiten af op de
wensen van de deelnemers,” vertelt Silvia.
“We vragen de deelnemers wat ze graag
willen doen, maar stellen ook activiteiten
voor die we samen kunnen doen. Zo organiseren we activiteiten rondom een thema,
bijvoorbeeld Koningsdag. We doen ook
graag een spelletje en gaan er samen op
uit, bijvoorbeeld op vrijdag naar de markt.
Alles onder het mom van ‘niets moet, alles
mag’.”
Mevrouw M., bewoonster van een van de
aanleunwoningen in de Stoutenborgh, sluit
zich hierbij aan. “Als ik hier zelf iets wil doen,
dan is hier alle ruimte voor. Ik zou mijn dagen bij het Dagcentrum niet willen missen.
Thuis wonen gaat nog prima, maar hier heb
ik leuke sociale contacten.”
Wie begeleidt het dagprogramma?
Het dagprogramma wordt begeleid door
activiteitenbegeleidsters, stagiaires en vrijwilligers. Terwijl vrijwilligster Jolanda ten Hoven de lunch bereidt, vertelt Jolanda van
der Laan hoe fijn het is dat er zoveel vrijwilligers zijn die helpen bij de Dagbesteding.
“We hebben een trouwe groep vrijwilligers
die ons enorm ondersteunt bij de activiteiten met onze deelnemers en zich hier echt
thuis voelt. Met hun ondersteuning kunnen

we vaker een dagje erop uit, zoals laatst
naar Eurofleur.”
Voor wie is het Dagcentrum bedoeld?
“Het dagcentrum is bedoeld voor iedereen van 55 jaar en ouder die niet meer zo
goed voor zichzelf kan zorgen en zichzelf of
de verzorgers thuis wil ontlasten. Wij kunnen
deze ouderen ondersteunen bij hun tijdsbesteding en structuur aanbrengen in hun leven”, zegt Silvia.

Foto: Mevrouw Dieters en Silvia van de Pol dagbesteding De Stoutenborgh

Open middag met high tea
“Mensen kunnen altijd een keertje langs
komen om te zien of Dagcentrum Stoutenborgh iets voor hen is. Op woensdag12 juli
van 14.30 tot 16.00 uur organiseren we een
open middag met high tea. Kom dan gerust vrijblijvend een kijkje nemen!”, sluit activiteitenbegeleidster Jolanda het gesprek
af, terwijl de deelnemers al genieten van
een heerlijk broodje hamburger.
Wilt u zich aanmelden voor de high tea
(uiterlijk maandag 10 juli) of wilt u meer informatie? Dagcentrum De Stoutenborgh
is iedere werkdag telefonisch bereikbaar
tussen 9.30 en 16.30 uur via 033 - 25 82 698.
Mailen kan ook: d.stoutenborgh@amaris.nl
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Handige hulpmiddelen voor de mantelzorger
Fello: Whatsapp voor
mantelzorgers
Fello is een app voor het
mantelzorgnetwerk van iemand met dementie. Fello
staat voor snel en makkelijk met elkaar communiceren over de mantelzorg.
Zelf geen tijd om het gras
van oma te maaien? Zet
het op de app. Gezamenlijk een afspraak maken om
een nieuw zorgtehuis te
bekijken? Prik een datum.
Nieuws van de dokter dat
ook voor de rest goed is
om te weten? Stuur het met
een berichtje naar iedereen. Voor meer informatie
kunt u de website bezoeken: www.getfello.com
Alzheimer Assistent
De Alzheimer Assistent biedt
informatie aan mantelzorgers, variërend van veranderend gedrag tot juridische zaken. Mantelzorgers
kunnen ook aantekeningen
maken en verhalen van lotgenoten lezen. Adviezen
voor problemen in het dagelijks leven in de omgang is
door de Alzheimer Assistant
makkelijk vindbaar. Wilt u
meer weten over de Alzheimer Assistent app of wilt u
deze app downloaden?
Dat kan via de website
www.alzheimerassistent.nl
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Sharecare
ShareCare staat voor: samen makkelijk zorgen. Nodig familie, vrienden, buren
of vrijwilligers uit met wie je
samen wilt zorgen. Onderhoudt de betrokkenheid
door hulpvragen, stand van
zaken en resultaten van de
dokter met elkaar te delen. Stem bezoekjes af en
noteer afspraken door de
agenda met elkaar te delen. Kijk voor meer informatie op: www.zorgsite.nl
Familienet
Familienet is een persoonlijke, afgeschermde pagina waar alleen de door u
aangewezen personen bij
kunnen. Deel berichten, foto’s, video’s of documenten, zodat u als familieleden elkaar op de hoogte
kunt houden. Houdt een
overzichtelijke agenda bij
waarin u met alle leden afspraken, taken en bezoeken deelt. Maak met elkaar
een levensboek over het
leven van de hoofdpersoon
en betrek professionele
zorg bij het Familienetwerk.
De zorgprofessional kan
updates delen, de leden
kunnen vragen stellen. Voor
meer informatie kijk op de
website: www.familienet.nl/
familienet-voor-thuis.html

Blog: Een goed gesprek met Geurtje
het raam en begon het bouwsel naar beneden te trekken.
Later kwam hij terug met een
zaag en een moker. Dat werkte beter. Mijn buurman behoort
tot de categorie ‘ruwe bolster,
blanke pit’.

Ben Tekstschrijver
Als Ben Tekstschrijver
schrijf ik pakkende en
professionele teksten
voor alle sectoren,
maar de zorgsector is
mijn specialiteit.
“Elke maand schrijf ik
ook een blog op mijn
website. Regelmatig
gaan ze over mijn
moeder Marrie de
Graaf. Ze woonde op
de Weldammerlaan,
nu woont ze in Zorgerf
Buiten-Verblijf in Putten,
omdat een ‘harteloze
hengelaar haar vijver
van herinneringen
langzaam leegvist’.”
Blogs volgen? Meer
weten over Ben Tekstschrijver? Kijk op www.

Geurtje (re): ‘Ik heb ‘m al een
béste poos niet meer gezien.’
‘Hoe is het met gekke Gart?’
Geurtje kijkt me verwachtingsvol aan, als een peuter die
weet dat dat mooie verhaal
nog een keer komt. In het zorgverblijf is ze een van de grote
vriendinnen van mijn moeder.
Ze schillen samen aardappels
en drinken ’s middags bij elkaar
een kopje thee op de eigen
kamer. Toen mijn moeder buikgriep had en twee dagen bed
moest houden, kwam Geurtje
op bezoek. De verzorging trof
beiden slapend aan, de een in
bed, de ander ernaast, hand in
hand.

bentekstschrijver.nl

Met gekke Gart bedoelt Geurtje haar neef Gert. Sinds we
ontdekten dat haar neef mijn
buurman is, komt hij vaak terug
in de gesprekken. Dan vertel ik
het verhaal dat hij me hielp met
het slopen van een vervallen
kippenhokje achterin mijn tuin.
Want als hij kan helpen, staat hij
voor je klaar. Op de afgesproken tijd beende Gert naar het
hok, greep de sponningen van

‘Het gaat goed met Gart’, zeg
ik. ‘Ik kom hem vaak tegen als
ik de hond uitlaat. Zal ik vragen
of hij een keertje bij je op bezoek komt?’ ‘Dat is goed’, zegt
Geurtje, ‘want ik heb ‘m een
béste poos niet meer gezien.’
Ze legt daarbij een zware klemtoon op de eerste lettergreep
van ‘beste’. ‘Weet je wat het is
met Gart’, zeg ik, ‘hij is zo gek
als een karrad.’ Ik weet wat
er dan gebeurt: Geurtje schiet
schokschouderend in de lach.
‘Het is een goed jong’, zegt ze.
‘Wil je hem de groeten doen?’
Geurtje neemt een slok van
haar koffie, kijkt de tafel rond,
kijkt mij weer aan en vraagt:
‘Hoe is het eigenlijk met gekke
Gart?’ Ik beweeg mee, als een
bootje op de golfslag van het
water. ‘Goed hoor, zeg ik, zal
ik vragen of hij een keer langskomt?’
‘Weet je’, zegt ze, ‘die Gart is
zo gek als een karrad.’ Weer
beginnen haar schouders te
schudden. ‘Ik heb ‘m een
béste poos niet meer gezien.
9

Wist u dat...
Wil je hem de groeten doen?’
‘Tuurlijk’, zeg ik. ‘Ik heb hem pas
nog gesproken, toen had hij
het nog over je.’ ‘Echt? Ja, het
is een goed jong.’ Ik gooi hem
er nog maar een keer in, als
een cabaretier die na honderd
voorstellingen zeker weet dat
zijn grap succes heeft. ‘Maar hij
is wel zo gek als een karrad.’
Als de nieuwe lachbui overgetrokken is, maak ik aanstalten
om naar huis te gaan. ‘Zeg,’
vraagt Geurtje, ‘zie jij gekke
Gart nog wel eens?’ ‘Jazeker’, zeg ik, ‘maar daar gaan
we het de volgende keer over
hebben. Goed?’ ‘Dat is goed,
doe hem de groeten. En jij mag
nog eens langskomen, want ik
heb de hele week niet zo gelachen.’ Op weg naar de auto
zwaaien de twee hartsvriendinnen vanachter het raam mij na
tot ik de hoek om ben.
Een collega omschreef zijn vader ooit als een ‘blije demente’: van elk jenevertje genoot
hij of het de eerste in zijn leven
was. Geurtje geniet elke keer
van het gekke-Gart-verhaal of
ze het voor het eerst in haar leven hoort. Ik weet in ieder geval waar ik het de volgende
keer over ga hebben.
Ben Tekstschrijver
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Hugo Borst een tweede boek heeft
uitgegeven over zijn ervaringen met
zijn moeder die lijdt aan dementie.
De titel van zijn tweede boek is ‘Ach
Moedertje’.
Cécile Huguenin het boek Alzheimer, Mon Amour heeft geschreven.
Dit boek gaat over een verhaal van
liefde en verlies. Het verhaal geeft
een stem aan de persoon met dementie en aan de naasten.
Alzheimer Café Nijkerk een vakantiestop heeft en maandag 4 september weer begint met het thema: Dementie of vergeetachtigheid. U bent
welkom in de ruimte van Interakt
Contour op de Oranjelaan 79 in Nijkerk. Ontvangst vanaf 19.30 uur, het
programma start om 20.00 uur.
Natuurlijk Bewegen Nijkerk
U elke eerste en derde donderdag
van de maand van 10.00 – 12.00 uur
samen kunt wandelen en genieten
van de natuur. De wandeling is bedoeld voor mensen met dementie
en mantelzorgers. U bent welkom op
het startpunt de boerderijcamping
De Maaneschijn, Kamersteegh 3a in
Nijkerk (buurtschap Appel).

Interessante websites over dementie
Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland heeft een zeer informatieve website rondom dementie en het
proces achter dementie. Het geeft informatie over de onderwerpen: wat is dementie,
herkennen en symptomen, verschillende
soorten dementie, de diagnose en behandeling, omgaan met en hulp bij dementie,
oorzaken en preventie, wat te regelen bij
dementie. Naast achtergrondinformatie
leest u op deze website ook actueel nieuws,
kunt u een geheugentest doen en ontdekt
u wat er in uw regio allemaal te doen is. Kijk
voor meer informatie op de website www.
alzheimer-nederland.nl.

Dementie.nl
Dementie.nl is voor iedereen die zorgt voor
iemand met dementie. Hoe ga ik om met
onrustig gedrag van mijn geliefde? Wat kan
ik doen om ruimte voor mijzelf te creëren?
Wat moet ik regelen voor later? Op deze
site vindt u tips, nieuws, informatie en ervaringsverhalen. Daarnaast biedt dementie.
nl een mantelzorgtest. Het is een interactief
platform dat april 2016 is gelanceerd door
Alzheimer Nederland. Kijk voor meer informatie op de website www.dementie.nl.

Samen Dementievriendelijk
Samen Dementievriendelijk is een landelijke campagne die zich richt op de bewustwording van de impact van dementie. Het
doel is het herkennen van dementie en
van daaruit iets betekenen voor iemand
met deze ziekte of de mantelzorger. Op de
website www.samendementievriendelijk.nl
vindt u informatie over wat u kunt betekenen voor de persoon met dementie en de
mantelzorger. Ook vindt u veel informatie
op deze site. Daarnaast biedt Samen Dementievriendelijk de online training ‘GOED
omgaan met dementie’ aan, waarin u in
15 minuten uw kennis over dementie test. In
deze test leert u in een aantal stappen hoe
u contact maakt met iemand met dementie en hoe u kunt helpen.
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Wilt u meedenken en
meepraten?
Mensen met dementie en/of mantelzorgers
nodigen wij uit om mee te denken en te
praten. Voor informatie kunt u contact opnemen met de projetleider.

Contactgegevens Dementievriendelijk Hoevelaken
De kerngroep Dementievriendelijk Hoevelaken bestaat uit:
• Annette Tange namens de huisartsenpraktijken Hoevelaken
• Jaap Roele namens Sociaal Beraad
Hoevelaken en PCOB
• Marleen Wezeman namens gemeente
Nijkerk
• Josephine Lambregts namens Alzheimer
Nederland
• Janneke Schraven namens Gebiedsteam Hoevelaken
• Vacature namens Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk
Projectleider Dementievriendelijk Hoevelaken: Hermien Stouwdam,
hstouwdam@sigma-nijkerk.nl
033 247 48 30
De redactie nieuwsbrief:
Saskia Turk - Kruyssen
Christien Hoekstra
Hermien Stouwdam
Redigeren eindtekst: Ben Tekstschrijver

Hoevelaken
12

