
 

4 September 2019 

Wanneer gaat u naar de huisarts? 

Als je merkt dat het geheugen niet meer goed werkt, kan dat komen doordat je 
het druk hebt of even niet zo geconcentreerd bent. Vergeetachtigheid is van alle 
leeftijden. Maar wat nu als vergeetachtigheid van invloed is op het dagelijks 

leven of in uw relatie met andere mensen? Zou er meer aan de hand kunnen 
zijn? Is het misschien dementie? Welke andere klachten kunnen op dementie 
duiden?  
 

2 Oktober 2019 

Wat kan een geriater voor u betekenen? 
De huisarts verwijst u door naar de geheugenkliniek. Wat kunt u verwachten? 

Welke onderzoeken krijgt u? Hoe wordt een diagnose dementie vastgesteld? En 
wat dan?  Wat kan een specialist oudergeneeskunde voor u betekenen? 
 

6 November 2019 
Lerend vermogen bij dementie. 
Wist u dat mensen met dementie nog goed in staat zijn om nieuwe dingen te 
leren? Dit lerend vermogen heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven 

van de persoon met dementie en zijn omgeving. Het boek: (Op)nieuw geleerd, 
oud gedaan, geeft praktische tips en nieuwe inzichten.  
 

4 December 2019 

Hoe ga je om met onbegrepen gedrag bij dementie? 
Gevoelens van onzekerheid en onveiligheid kunnen ervoor zorgen dat iemand 
ander gedrag vertoont. Er kunnen onduidelijkheden ontstaan waardoor goede 
communicatie onder druk komt te staan. Wat kunt u doen? Hoe kan u manieren 
vinden om hier beter mee om te gaan? 

 
8 Januari 2020 (Let op. 2de woensdag van de maand) 
Mantelzorger zijn; Wie steunt mij? 
Het is heel normaal om een ander te willen helpen, en dat doe je graag en uit 
liefde. Maar als de zorg intensief en langdurig is, kan het heel zwaar worden. 
Mantelzorgers zijn heel vaak overbelast. Hoe kan je dat voorkomen en het 

volhouden? Waar kunt u terecht voor hulp en ondersteuning? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

5 februari 2020 
Veilig in het verkeer 

Als er sprake is van dementie wordt het op een zeker moment moeilijker 

om aan het verkeer deel te nemen. Is het dan nog verantwoord? 

Wanneer is het punt bereikt dat iemand niet meer zelfstandig op pad 

kan gaan? Wat zijn de dilemma’s en wat kunt u doen? 

 

4 maart 2020 

Een inspirerende omgeving creëren. 

Mensen met dementie tonen vaak minder initiatief om iets te gaan doen. 

Hoe komt dat en hoe kunnen we de persoon helpen om in beweging te 

komen? Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht in het veranderende 

brein en tips om mensen meer te prikkelen om dingen te ondernemen.  

 

1 April 2020 

Steunpunt levenseinde en dementie. 

’’Als je dement wordt, dan ben je afhankelijk van het verstand van een 

ander’’, zei de mevrouw met beginnende dementie aan de andere kant 

van de telefoonlijn. Het raakte mij. Hieruit spreekt de noodzaak om de 

ander op tijd en volledig te betrekken bij je wensen, zodat die wanneer 

dat nodig is jou verstandig kan vertegenwoordigen. Dagelijks krijgt de 

NVVE  veel vragen over euthanasie bij dementie. Het is een onderwerp 

dat sterk leeft en uit deze vragen, blijkt dat er een groot verschil is 

tussen wat mensen weten en hoe de weerbarstige praktijk eruitziet. 

 

6 mei 2020 

            Hoe technische middelen (domotica) een hulp kunnen zijn. 

Slimme technologie voor langer thuis. Het GeneratieThuis laat u 

kennismaken met allerlei slimme oplossingen die veilig en comfortabel 

wonen ondersteunen. Ook rondom dementie! Ze neemt TOOS mee: een 

demohuisje waarin techniek bekeken en uitgeprobeerd kan worden: 

technologie waar je blij van wordt! 

 

3 juni 2020 

Voorstelling Jet en Harrie 

De voorstelling wordt gepresenteerd door Ervarea, dat staat voor leren 

door beleven. De voorstelling laat je lachen en huilen en geeft een inkijk 

in het proces van de patiënt en haar mantelzorgers. Door PGGM & CO en 

Alzheimer Nederland werd een Prachtig!-oorkonde uitgereikt uit aan het 

creatieve duo. 


