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Redactioneel 
De oranje vlaggetjes en oranje outfits zijn weer 

terug op zolder. De opbrengst van de vrijmarkt was 

dezelfde dag al op! Toch zijn we nog steeds in 
feeststemming met de Koninklijke onderscheidin-

gen voor Anne-Rose Abendanon-Bruinendaal en 

prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen. U leest er in de 

rubriek Nieuws meer over. De redactie feliciteert 

hen allebei van harte met hun onderscheiding.  

Verder vindt u in deze nieuwsbrief een update over 

de laatste ontwikkelingen omtrent nieuwe Ontmoe-
tingscentra. Ook laten weer enkele bestaande Ont-

moetingscentra u meekijken in „hun keuken‟. Na-

tuurlijk hebben we weer leestips en brengen we u 

op de hoogte van interessante congressen en sym-

posia. Extra aandacht vragen we dit keer voor het 

congres van de International Psychogeriatric Asso-
ciation dat dit jaar, in september, in Den Haag 

plaatsvindt. Verschillende ontmoetingscentra heb-

ben zich bereid verklaard om congresbezoekers te 

ontvangen die zich een beeld willen vormen van onze 

Nederlandse Ontmoetingscentra. Namens de con-

gresorganisatie alvast zeer bedankt hiervoor!  
We wensen u veel leesplezier toe!  

De redactie 
 

Nieuws! 

 
 Vrijdag 29 april werd 

mevrouw Anne-Rose 

Abendanon benoemd tot 

Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau. Van de 

burgemeester van Al-
mere, Anne-Marie Jor-

ritsma, ontving zij het 

Koninklijke lintje. Anne-

Rose heeft zich de  

 

 

 

afgelopen twintig jaar met veel energie ingezet 

voor Surinaamse ouderen. Voor haar benoeming is  

haar inzet en inspanning bij het opzetten van het 

Surinaams Ontmoetingscentrum Kraka-e-Sewa in 

Amsterdam Zuidoost van doorslaggevende beteke-
nis geweest. Lees meer over Anne-Rose op de web-

site www.ontmoetingscentrumdementie.nl 

 

 Ook op vrijdag 29 april is prof. dr. Myrra Ver-

nooij-Dassen, hoogleraar Psychosociale aspecten 

van zorg voor kwetsbare ouderen en coördinator 
van het Alzheimer Centrum Nijmegen, geridderd 

tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zij 

ontving  deze onder-

scheiding uit handen van 

Pauline Krikke, burge-

meester van Arnhem. 

Krikke prees Vernooij-
Dassen om haar bijdrage 

aan de verhoging van de 

kwaliteit van leven van 

kwetsbare ouderen. 'Het 

wetenschappelijke en het 

maatschappelijke belang 
van het werk van Myrra 

Vernooij-Dassen is boven elke twijfel verheven en 

dit belang neemt alleen nog maar toe in de huidige 

vergrijzende samenleving', aldus Krikke. Myrra 

Vernooij participeerde van 2000-2003 in het pro-

ject Implementatie Model Ontmoetingscentra en is 
sindsdien een vervent pleitbezorger van de ontmoe-

tingscentra voor mensen met dementie en hun man-

telzorgers. Bron: www.alzheimer-nederland.nl 

 Alzheimer Nederland meldt dat ook enkele tien-

tallen vrijwilligers en collectanten van Alzheimer 

Nederland op 29 april een Koninklijk lintje kregen 
opgespeld. De Helpdesk Ontmoetingscentra  felici-

teert hen allen van harte met deze eervolle onder-

scheiding. 
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 Slaap: een nieuw middel tegen Alzheimer? 

Kan voldoende slaap de ziekte van Alzheimer uit-

stellen of zelfs voorkomen? Amerikaanse onder-
zoekers ontdekten een direct verband tussen 

slaapgebrek en veranderingen in de hersenen die 

karakteristiek zijn voor de ziekte van Alzheimer. 

Het Alzheimer Centrum Nijmegen gaat een vervolg-

studie doen, de 'AWAKE studie'. 

Bron: http://www.alzheimer-nederland.nl 
 

Ontmoetingscentra: nieuw en in oprichting 
De volgende centra zijn onlangs gestart of gaan 

binnenkort hun deuren openen:  

 Op 15 juni zal in Breda het ontmoetingscentrum 
de Heuvel officieel haar deuren openen. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met mevrouw 

Sandrine Faivre, programmacoördinator Ontmoe-

tingscentrum en coördinator Externe processen 

Kennis- en Behandelgroep Thebe. Aanwezig op 

maandag, dinsdag en donderdag, tel. 076-5233753 
 Op 9 mei 2011 is in Leiden het Ontmoetings-

centrum Dementie Noorderlicht van start gegaan. 

Dit is het tweede centrum in Leiden en het maakt 

deel uit van de TOPAZ groep. Het Ontmoetingscen-

trum is open op maandag en woensdag. De program-

macoördinator is Martine Anholts, bereikbaar op: 
06-232282242. 

 In Amsterdam Nieuw West is op 2 mei een nieuw 

Ontmoetingscentrum geopend. Het bevindt zich aan 

de Bos en Lommerweg 387, 1061 DH Amsterdam. 

Programmacoördinator: Johan Smeets, telefoon-

nummer: 06-21 22 78 85. Het centrum is geopend 

op maandag en donderdag. 
 

Breda: Ontmoetingscentrum De Heuvel 
Op 15 juni a.s gaat ons ontmoetingscentrum in Bre-

da officieel open. Het wordt een ontmoetingscen-

trum gebaseerd op het concept voor de doelgroep 
met lichte geheugenproblematiek. Wij hebben ge-

kozen voor de benaming lichte geheugenproblema-

tiek, omdat de bezoekers in de beginfase vaak nog 

niet geconfronteerd willen worden met de benaming 

dementie. Daarnaast zullen we ook de mantelzorger 

ondersteunen. We houden daarom ook een intake-
gesprek met de mantelzorger.  De reden daarvan is 

dat we echt laagdrempelig willen zijn, en ook het 

vertrouwen van de mantelzorger willen winnen. 

Daarom geven we uitleg over alles wat mogelijk is in 

ons ontmoetingscentrum. Ook is de mantelzorger in 

dit gesprek vrij om te vertellen hoe het gaat in de 

thuissituatie en kunnen we afspreken wat de fijn-
ste manier van contact houden met de mantelzor-

ger is.  

Wij vinden het ook belangrijk om de bezoeker zo-

veel mogelijk regie over zijn eigen leven te geven. 

Wij geven de bezoeker binnen zijn indicatie daarom 

keuzemogelijkheden. Er is een 4 wekelijks vast 

programma, met activiteiten rondom de peilers 
 Geheugen 

 Bewegen 

 Voeding 

 Sociale contacten 

 Acceptatie 

 Welzijn 
De bezoekers kunnen dus bewust voor activiteiten 

kiezen, naast het vaste programma zal er ook een 

wat losser programma zijn, de personeelsleden zijn 

daar wat vrijer om voor activiteiten te kiezen. Ook 

is het mogelijk voor bezoekers om alleen maar aan-

wezig te zijn en van de gezelligheid te genieten, de 

bezoeker krijgt de keuze. Wij oordelen en dwingen 
niet, we stimuleren alleen maar. 

We kijken erg uit naar het moment dat we werke-

lijk kunnen gaan draaien met ons ontmoetingscen-

trum, we geloven dat het een erg fijn product zal 

zijn voor onze bezoekers en hun mantelzorgers en 

de mensen uit de regio. 
Sandrine Faivre 
 

Amsterdam: Ontmoetingscentrum Nieuw 

West/West 
Na een aanloop van ongeveer een jaar is het ont-

moetingscentrum Nieuw West/West aan de Bos en 

Lommerweg 387 in Amsterdam haar deuren geo-

pend. Het ontmoetingscentrum valt onder de stich-

ting Mantelzorg en Dementie dat opgericht is in 

juni 2010.  

In deze gloed-
nieuwe locatie 

zal twee dagen 

per week een 

dagvoorziening 

aangeboden 

worden aan 
bezoekers met dementie. Er is tevens gestart met 

voorbereidingen voor programma‟s voor de mantel-

zorgers. In september dit jaar zal de officiële 

opening van het ontmoetingscentrum plaats vinden. 

Een reactie over de start: 

“ Op 2 mei zijn we in Amsterdam Nieuw West van 
start gegaan! Het was een geslaagde eerste dag. Er 
waren 10 deelnemers. De mantelzorgers waren er 
deze dag ook bij. Het was een mooie opkomst. De 
sfeer was goed. De eerste dag stond in het teken 
van kennismaken en proeven van de sfeer en activi-
teiten. We hebben eerst uitgebreid kennisgemaakt, 
gewandeld in het Gerbrandypark en samen geluncht. 
We kregen veel positieve reacties van deelnemers 
en mantelzorgers.”  
Iris Luijendijk (op foto, met J. Smeets) 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Leiden: Ontmoetingscentrum Dementie 

Noorderlicht 
Op maandag 9 mei opent Topaz de deuren van het 

Ontmoetingscentrum Dementie Noorderlicht in 

Leiden Noord. Na maanden van voorbereiding kijken 

wij hier erg naar uit. Om het ontmoetingscentrum 

op te zetten is een projectteam samengesteld. Het 

projectteam, bestaande uit verschillende functio-
narissen van verpleeg- en behandelcentrum Topaz 

Overrhyn, is op enthousiaste wijze aan de slag ge-

gaan met het vormgeven van het OCD en een pro-

grammacoördinator is benoemd. Het handboek van 

R.M. Dröes bleek een waardevolle leidraad tijdens 

het gehele proces. Met het handboek en project-
plan als uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan met 

het regelen van een ruimte, personeel, taxivervoer 

en noem maar op. Je merkt dat je onderweg op veel 

(kleinere) vraagstukken stuit waar je in eerste 

instantie niet meteen aan hebt gedacht, zoals be-

drijfshulpverlening (BHV), verzekeringen e.d. De 
meeste zaken zijn nu geregeld, nu richten we ons 

nog op wat praktische zaken rond het dagprogram-

ma (bijvoorbeeld logistiek, lunch), het ontwikkelen 

van het ondersteuningsprogramma en administra-

tieve zaken zoals het cliëntdossier. De PR is en 

blijft een belangrijk aandachtspunt, mede daarom 
organiseren we, na de opening voor de eerste be-

zoekers, in juni een grootse officiële opening van 

het ontmoetingscentrum.  

De activiteitenbegeleider, die een grote rol speelt 

in het OCD, en ik volgen op dit moment beiden de 

cursus van het VUmc voor personeel van ontmoe-

tingscentra. Het is prettig om daar nog meer ach-
tergrondkennis op te doen en ervaringen te horen 

van collega‟s van de ontmoetingscentra uit het hele 

land. Momenteel zijn er twee bezoekers aangemeld. 

Uiteraard gaan we voor meer aanmeldingen voor of 

na de start, in elk geval is dit alvast een mooi begin! 

Martine Anholts 
 

Middelburg: Ontmoetingscentrum Middelburg 

Zuid geopend! 
Een ontmoetingscentrum in een Brede School, 
waarin een openbare en een christelijke basisschool 

zit. Een gymzaal waar van ‟s morgens vroeg tot ‟s 

avonds laat gesport wordt. Een Grand Café waarin 

allemaal activiteiten worden gedaan. Zalen met 

verenigingen. Kinderopvang in alle soorten en noem 

zo maar op. Het gebouw staat tegenover een win-

kelcentrum en een heerlijk park met speeltuin en 
kinderboerderij. En daar is per 1 januari 2011 een 

ontmoetingscentrum geopend, onder de “paraplu” 

van de SVRZ. Een grote zorgaanbieder, actief in 

heel Zeeland. 

Ter voorbereiding op het OC zijn twee medewer-

kers naar de scholing van het VUmc in Amsterdam 

geweest. Ook is er in de aanloop van de start een 
werkgroep geformeerd met deze medewerkers, de 

verantwoordelijke manager, hoofd paramedische 

dienst, hoofd facilitair, pr. medewerker en een case 

manager. 

Het belangrijkste was eerst de locatie. En omdat 

we graag in een gebouw wilden met een buurtfunc-
tie moesten we in gesprek met de gemeente Mid-

delburg. Zo kwam het dat we in de Brede School 

“Palet” terecht kwamen. 

Om deelnemers te werven zijn er artikelen in de 

krant verschenen, hebben we van alles en nog wat 

gedaan, waaronder lezingen geven bij oa. Alzhei-

mercafé ‟s, de geriaters en huisartsen ingelicht en 
een prachtige folder gemaakt en verspreid.  

‟s Morgen ontvangen we de deelnemers en de man-

telzorgers in het Grand Café en drinken  samen 

koffie. Dan gaan de mantelzorgers hun eigen ding 

doen en doen wij activiteiten die aansluiten bij de 

belangstelling en mogelijkheden van de deelnemers. 
Wat opvallend is dat we op dit moment alleen maar 

mannen als deelnemer hebben.  

Tussen de middag verzorgen medewerkers van het 

Grand café de lunch. Afgesproken is een brood-

maaltijd. Maar op de dinsdag is alles anders. Dan 

was er namelijk al een open eettafel uit de wijk, 
waar men warm eet.  En dan gebeuren de dingen zo: 

de mantelzorgers komen tussen de middag terug om 

ook warm mee te eten. En gaan dan weer. Een echt 

ontmoetingsmoment voor mantelzorgers!  

We hebben ook het gevoel dat het OC voor de 

deelnemer en de mantelzorger een meerwaarde is. 
Binnenkort hebben we onze eerste informatie-

bijeenkomst. Die staat gepland op de nationale 

pannenkoekendag en na de bijeenkomt bakken de 

kinderen van de school voor ons en andere ouderen 

uit de wijk overheerlijke pannenkoeken! 

Henriëtta Joosse 
 

Tholen: Ontmoetingscentrum Het Lint geo-

pend! 
Op 3 januari heeft Ontmoetingscentrum Het Lint in 

Tholen de deuren geopend voor mensen met begin-
nende dementie. Drie dagen per week kunnen zij 

een op hen gemaakt dagprogramma volgen.  

Maandag 3 ja-

nuari 2011 waren 

er gelijk vier 

cliënten. Omdat 
het de eerste 

dag was, waren 

de mantelzor-

gers ook uitge-
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nodigd. Voor koffie en taart was gezorgd. Het was 

heel gezellig en na het vertrek van de mantelzor-

gers, hebben de cliënten samen met de medewer-
kers opgeruimd en de tafel gedekt. Na de lunch 

vertrokken we naar de bieb en zijn we lid geworden. 

Met enkele boeken gingen we weer richting Het 

Lint. Voordat iedereen weer huiswaarts ging, kwam 

er een groepsgesprek op gang. Eén van de deelne-

mers bracht te berde dat het best moeilijk is om 
de diagnose Alzheimer dementie te krijgen, ook 

voor de partner. Geweldig om te zien hoe de groep 

daarop inging en hun ervaringen vertelden. De 

tweede dag is er gezamenlijk (met vijf cliënten) 

boodschappen gedaan bij de plaatselijke super-

markt. Onze Zeeuwse cliënten hebben serieus ge-

zocht naar de goedkoopste artikelen! Na de lunch is 
er een begin gemaakt aan de schilderijen voor aan 

de wand. 

De groep is actief, betrokken en geeft nu al aan dat 

ze zich vertrouwd en ontspannen voelen nu ze zich 

onder lotgenoten voelen. Voor vrijdag staat er voor 

de zes cliënten weer een actief programma op de 
planning. Na een intensieve voorbereiding, zitten we 

dus echt op de goede weg. 

Gerda Elshof 
 

Nieuwegein: Dagvoorzieningen voor ouderen 

in contact met het bedrijfsleven via de 

beursvloer  
Op initiatief van Samen voor Nieuwegein vond in 

november 2010 de eerste Beursvloer Nieuwegein 

plaats. Hieruit resulteerden voor het Ontmoetings-
centrum Nieuwegein een aantal contacten met be-

drijven. Zo hielpen twee enthousiaste medewerkers  

van Blömer 
accountants en 
adviseurs  een 

hele dag bij 
het kerstfeest 

en het kerst-

diner. Tevens 

zorgde Blömer 

voor het mate-

riaal voor de door de ouderen zelf gemaakt kerst-
stukjes en via de Rabobank konden wij ruim 80 

maaltijden aanbieden aan de deelnemers, mantel-

zorgers en vrijwilligers. 

Op de beursvloer werden maatschappelijke behoef-

ten verhandeld. Wat wij te bieden hadden was het 

beleven hoe ouderen met dementie én hun mantel-

zorgers blij gemaakt konden worden met een speci-
aal kerstdiner en momenten van persoonlijke aan-

dacht. De blije ogen en de warme handdruk aan het 

eind van de dag is niet met geld te betalen.  

Voor 2011 staan weer leuke activiteiten gepland 

waar bedrijven een rol in kunnen spelen. Te denken 

valt aan uitstapjes en feestjes maar ook het reno-

veren van de jeu de boules baan of het opknappen 
van het terras. De eerste stap is gezet. Visite-

kaartjes zijn uitgedeeld, wij hebben elkaar ontmoet 

en de samenwerking zal dit jaar verder worden 

geconsolideerd. 

Wilt u meer weten, kijk dan op de website: 

www.vitrascmd.nl onder Vrijwilligers- en mantelzorg 
of neem contact op met coördinator Annette Stock 

a.stock@vitrascmd.nl 

Annette Stock 

 

‘Leven in de brouwerij’ van Ontmoetingscen-

trum De Dennenheuvel in Tilburg 
Ontmoetingscentrum De Dennenheuvel in Tilburg 

heeft weer enkele nieuwtjes te melden. In januari 

2010 was het OC nog steeds 1 dag per week open 

(sinds oprichting in okt. 2008). Soms dachten we 
dat we het niet zouden gaan redden, maar plots 

kwamen er meer aanmeldingen en zijn we per 1 mei 

2 dagen per week opengegaan. Er is een 2e activi-

teitenbegeleidster (Franca Borger) aangenomen. De 

2 dagen open per week is een behoorlijke omslag 

geweest en het werd steeds drukker. We zouden in 

het najaar proberen een 3e dag open te gaan, maar 
door omstandigheden is dat verzet naar januari. Op 

7 januari 2011 is het OC voor 3 dagen per week 

open gegaan. Ondertussen heeft Mária de Vet, 

programmacoördinator, een andere baan en draagt 

zij haar functie per 1 februari over aan Jan van 

Gils. En dan zijn we nog niet klaar met de ontwikke-
lingen.  

De gemeente Tilburg heeft besloten ivm de bezui-

nigingen enkele wijkcentra te gaan sluiten, waaron-

der het centrum waar het OC gevestigd is. 

Dus in een korte periode is het OC van 1 naar 3 

dagen open gegaan, wisseling van programma-
coördinator en binnen nu en een half jaar een ver-

huizing! Dus in Tilburg is er wel leven in de brouwe-

rij!!  

Hopelijk heeft dit alles een positieve uitwerking en 

wordt het een SUPER OC !! Ik wens de medewer-

kers Jan, Franca en Karin dan ook heel veel geluk en 
succes toe !!  

Mária de Vet  
 

Wie weet raad? 
De afgelopen periode zijn er geen vragen voor deze 

rubriek binnengekomen. Mocht je een vraag hebben 
waar wij of de lezers van de nieuwsbrief mogelijk 

mee zouden kunnen helpen? Stuur de vraag dan op 

naar de helpdesk! 

 

http://www.vitrascmd.nl/
mailto:a.stock@vitrascmd.nl
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Bijeenkomst Landelijk Werkgroep Ontmoe-

tingscentra 
Op 15 maart jl. werd de landelijke werkgroep ont-

moetingscentra in Amsterdam gehouden. Een leer-

zame middag waar ook de mogelijkheid was om na 

afloop elkaar te leren kennen. 

Er is inmiddels een verslag beschikbaar over deze 

middag. Wilt u dit ontvangen, stuurt dan een mail 
naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl 

 

Cursus Personeel Ontmoetingscentra 2011 
Het Centrum voor Ouderenonderzoek VU-Vumc 

biedt elk jaar een cursus aan in de periode februari 
– november. De cursus is bedoeld voor nieuwe per-

soneelsleden van (startende) ontmoetingscentra, 

maar staat ook open voor diegenen die een derge-

lijke functie in de toekomst ambiëren. De totale 

cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de 

functie van programmacoördinator van het ontmoe-
tingscentrum. Andere personeelsleden, activitei-

tenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien 

gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. 

Het complete programma van de cursus staat op de 

website www.ontmoetingscentradementie.nl bij het  

tabblad  „Meer weten?‟ onder het kopje „Cursus‟. 

Als u interesse heeft voor deelname, gelieve dan 
contact op te nemen met Marike de Boer 

(m.deboer@vumc.nl) of met Franka Meiland 

(fj.meiland@vumc.nl) van het Centrum voor Oude-

renonderzoek van VU-VUmc.   

 

Lees- en kijktips 
 Opnieuw geleerd Oud gedaan 
Op 12 mei (= de dag van de Verpleging) is een nieuw 

boek verschenen, dat gaat over het lerend vermo-

gen van mensen met de-

mentie. Dit boek met de 
titel „(Op)nieuw geleerd, 
oud gedaan‟ is gebaseerd 

op de nieuwste weten-

schappelijke inzichten en 

bevat veel praktijkverha-

len. Het is het tweede 
boek van Kosmos Uitge-

vers in de reeks Moderne 

dementiezorg. Het eerste 

deel van deze reeks, onder de titel Had ik het maar 
geweten, is inmiddels één van de best verkochte 

informatieve boeken over dementie. 

Op www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl vindt u meer 
informatie over het boek en kunt u voorbeeldpagi-

na‟s bekijken en een kort filmpje met een interview 

met prof. Roy Kessels (klinisch neuropsycholoog en 

één van de auteurs). 

 

 Van Hemert Produkties maakt educatieve films 

op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De films 

zijn ondergebracht in verschillende rubrieken. De 
film 'Dementie, zorgen voor nu en later" bevat 7 

praktijkverhalen waar de behandeling, begeleiding 

en zorg voor mensen met dementie en hun familie-

leden centraal staan. Bij de film wordt ook een 

werkboek aangedragen voor het gebruik bij voor-

lichting en scholing. Zie voor meer informatie: 
www.vanhemertprodukties.nl    

 

 Het is vaak een hele puzzel… 

 
Het is vaak een hele puzzel om contact te leggen 

met je vader of moeder als de ziekte van Alzheimer 

het geheugen van diegene die je zo liefhebt steeds 

verder aantast. Jane Snyder, Marjon Berkenvelder 

en Paul Schroder uit Wassenaar hebben in maart 
2011 op het Alzheimer Congres in Toronto een pri-

meur gepresenteerd om het contact tussen mensen 

met dementie en hun omgeving te verbeteren. Spe-

ciaal voor mensen met dementie hebben zij een 

aantal puzzels bedacht en gemaakt. Deze puzzels 

bestaan uit 12 stukken. Uit ervaring en oefening 
blijkt dat het contact met mensen met dementie 

verbetert en dat 12 puzzelstukken het optimale 

aantal puzzelstukken is. Op de website hieronder 

ziet u drie verschillende puzzels die vanaf mei 2011 

in Nederland verkrijgbaar zijn. 

http://www.doovehealthyliving.nl/alzheimer  
Originele site: http://www.puzzlewithme.com    

 

Congressen en symposia 
Op 20 juni 2011 organiseren StudieArena en zorg-

innovatiebureau DAZ in samenwerking met het 

Alzheimer Centrum Nijmegen en het lectoraat 
Psychogeriatrie van De Haagse Hogeschool een 

herhaling van het landelijk congres dat op 12 mei 

plaatsvond: Lerend vermogen van mensen met de-

mentie. „Mensen met dementie kunnen nog van alles 
leren!‟ is het uitgangspunt en de rode draad voor 

het congres, dat wegens groot succes in juni in ‟t 
Klooster in Amersfoort opnieuw wordt gehouden.  

Voor meer informatie: www.studiearena.nl  

 

 

mailto:ontmoetingscentra@ggzingeest.nl
http://www.ontmoetingscentradementie.nl/
mailto:m.deboer@vumc.nl
mailto:fj.meiland@vumc.nl
http://www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/
http://www.vanhemertprodukties.nl/
http://www.doovehealthyliving.nl/alzheimer
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 Ook georganiseerd door StudieArena, in samen-

werking met MOVISIE, is het Landelijk Congres 
„Versterken Zelfregie en Eigen Kracht‟ op 13 sep-
tember 2011 (herhaling vaan 9 juni) in ‟t Klooster 

in Amersfoort. Zelfregie, empowerment, zelfred-

zaamheid, sociale netwerken, eigen kracht, partici-

patie, zelfhulp. Begrippen die we steeds vaker ho-

ren als het gaat om de hulpvraag van kwetsbare 

mensen. Wat verstaan we precies onder het ver-
sterken van eigen kracht en zelfregie? Hoe kunnen 

hulpverleners, managers en beleidsmakers dit in 

hun werk realiseren? Al deze vragen en meer staan 

centraal tijdens dit congres. Door de grote belang-

stelling voor het congres van 9 juni is besloten het 

programma éénmalig te herhalen. 

 
 Van 16 t/m 21 juli 2011 vindt de 11e Alzheimer's 

Association International Conference on Alzhei-

mer's Disease (ICAD) in Parijs plaats. Op dit jaar-

lijkse congres presenteren onderzoekers uit de 

hele wereld de meest recente ontwikkelingen op 

het gebied van Alzheimer en dementie. Meer in-
formatie en aanmelding: www.alz.org/icad   

 
 Van 6 tot/met 9 september 2011 zal voor de 

15de maal het congres van de International Psycho-
geriatic Association (IPA) gehouden worden. De 

IPA richt zich op de 
verbetering van de gees-

telijke gezondheid voor 

ouderen. Tijdens het IPA 

congres komen artsen, 

psychologen, paramedici, 

verpleegkundigen, onder-
zoekers, beleidsmakers, 

maar ook ouderen, bijeen 

om de meest vernieu-

wende innovaties te be-

kijken die in de toekomst een rol in de ouderenzorg 

gaan spelen. Met o.a. aandacht voor: nieuwe techno-
logieën (over verpleeghuizen van de toekomst, ro-

botica en domotica), succesvolle veroudering (bijv. 

hoe houd je dementie van het lijf?), nieuwe psycho-

logische interventies (wat levert nu echt iets op?), 

de toekomst van dementie (criteria, genetica, me-

dicatie).  

Voor meer informatie: www.ipa-online.org  
 
Op 20 september 2011 organiseert het Leids 

Congresbureau in het Aristo Zalencomplex in Am-

sterdam de studiedag Gedragsproblemen bij oude-
ren. Probleemgedrag staat nooit op zichzelf en 

heeft vrijwel altijd meerdere oorzaken. De omge-
ving (fysiek en sociaal) en de interactie tussen 

cliënt en medewerkers spelen hierbij een belangrij-

ke rol. Dit congres gaat in op achtergronden van 

probleemgedrag, de aanpak ervan en geeft nieuwe 
inzichten in onderzoek en praktijk. Doelgroep: ver-

pleegkundigen en verzorgenden en hun management 

in de intra- en extramurale ouderenzorg, (psy-

cho)geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, 

psychologen, huisartsen en overige geïnteresseer-

den. Voor meer info zie de website: 
www.leidscongresbureau.nl/probleemgedrag 

 

Zie voor (inter)nationale congressen op het gebied 

van dementie ook de website van Alzheimer Disease 

International www.alz.co.uk/help/events.html  
 

Vacatures 
Invalkrachten en vrijwilligers gezocht! 
Ontmoetingscentrum Amsterdam Nieuw West/ 

West is hard op zoek naar invalkrachten voor acti-

viteitenbegeleiding en vrijwilligers voor ondersteu-

ning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Iris Luijendijk, 06-480 480 13. 

  

Redactieleden 
Nieuwe redactieleden gezocht voor de nieuwsbrief 

Helpdesk Ontmoetingscentra in 2011. Als lid van de 

redactie help je drie keer per jaar mee met de 
totstandkoming van de nieuwsbrief door het ver-

zamelen en verwerken van nieuwtjes tot leuke en 

leesbare stukjes. Interesse? Stuur een mail naar: 

ontmoetingscentra@ggzingeest.nl   

 

Mededelingen 
 Bent u geïnteresseerd in een voorbeeld van een 

reanimatiebeleid. Mevrouw Els Paap van Stichting 

Sint Jacob in Haarlem (Ontmoetingscentrum de 

Buitenhof) stelt hun document ter beschikking als 

voorbeeld. Stuur een mailtje naar de helpdesk ont-

moetingscentra@ggzingeest.nl en wij zorgen dat 
het document in uw bezit komt. 

 Wilt u iets nieuws op onze website vermelden of 

zijn uw contactgegevens gewijzigd ? Is u een fout 

op de website opgevallen of heeft u een vraag? In 

alle gevallen kunt u contact opnemen met de help-

desk ontmoetingscentra@ggzingeest.nl 
Wilt u boeken of ander materiaal bestellen, down-

load het bestelformulier online. 

 

 

 

 

Deadline kopij voor volgende nieuwsbrieven 
Deadline kopij voor nieuwsbrief in 2011 

26 augustus en 18 november 2011 
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