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Redactioneel 
Hoewel de bladeren aan de bomen alweer beginnen te 

verkleuren en we de eerste herfststorm al hebben 

gehad ziet het er voor de Ontmoetingscentra zonnig 

uit.  

Vijf nieuwe Ontmoetingscentra openden hun deuren 

in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-

Holland), bij enkele bestaande Ontmoetingscentra 

werden de openingsdagen uitgebreid en andere 

verhuisden naar betere locaties. 

Heel mooi nieuws is dat de Ontmoetingscentra van 

Pieter van Foreest als goed praktijkvoorbeeld worden 

genoemd in het advies “Redzaam Ouder” van de Raad 

voor de Volksgezondheid en Zorg  

Vol trots maken wij melding van de lancering van de 

digitale Informatiedesk Effectieve zorg & behande-

ling bij dementie op Wereld Alzheimerdag. Lees meer 

over het doel en de achtergrond van deze website in 

deze nieuwsbrief. 

Wilt u met collega’s in discussie over zaken rond het 

werken in Ontmoetingscentra? Lees dan bij “Nieuws 

algemeen’ de informatie over onze Linkedin groep. 

En natuurlijk brengen we u weer op de hoogte van 

interessante boeken en films en hebben we de nodige 

congrestips voor u verzameld. Wij wensen u veel 

leesplezier! 

De redactie 
 

Lancering Informatiedesk Effectieve zorg & 

behandeling bij dementie 
Op Wereld Alzheimerdag, 21 september j.l., is de de 

digitale Informatiedesk Effectieve zorg & behande-

ling bij dementie officieel gelanceerd in het Alzhei-

mercentrum van het VUmc, zie:  

www.vumc.nl/afdelingen/informatiedesk-

dementiezorg/ 

Dementie is niet te genezen, maar tegenwoordig 
bestaan er wel veel psychosociale behandelmethoden 
die het functioneren gunstig kunnen beïnvloeden en 
de gevolgen voor degenen die het overkomt en hun 
omgeving draaglijker kunnen maken. Op dit gebied is 
veel (inter)nationaal onderzoek verricht. De Infor-
matiedesk heeft tot doel de kennis die uit dit onder-
zoek voortkomt wijd te verspreiden onder mensen die 
hier in hun dagelijks leven of werk profijt van kunnen 
hebben. Een van de middelen is een informatieve 
website. Deze biedt een uitgebreid overzicht van van 
uit onderzoek gebleken effectieve psychosociale 
behandelingen, geordend naar het soort hulp dat zij 
bieden, zoals hulp bij het omgaan met beperkingen en 
hulp om emotioneel in evenwicht te blijven, of combi-
naties daarvan. 
Daarnaast wil de Informatiedesk de implementatie 

van deze behandelingen bevorderen. Zij doet dit door 

het geven van advies en verspreiding van materialen 

die behulpzaam kunnen zijn bij de implementatie, 

zoals draaiboeken, cursussen en films. Zie voor meer 

informatie de folder van de Informatiedesk. Deze is 

te downloaden via: www.vumc.nl/afdelingen-

themas/5177225/6654873/ 6008209/infofolder.pdf 

De ontwikkeling van de digitale informatiedesk is 

mogelijk gemaakt door subsidies van Stichting Steun 

VCVGZ, Stichting Hofjes Codde & Van Beresteijn en 

Vita Valley. Het initiatief komt voort uit de Landelij-

ke helpdesk Ontmoetingscentra voor mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. De nieuwe informa-

tiedesk maakt deel uit van het Amsterdam Center on 

Aging VUmc-VU. (Contact: aca@vumc.nl) 
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Amerongen 

Na Ontmoetingscentrum Utrechtse Heuvelrug, dat 

eerder dit jaar haar deuren opende, is nu ook Ont-

moetingscentrum Utrechtse Heuvelrug ‘Amerongen’ 

van start gegaan (Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 44, 

Amerongen). De officiële opening zal medio november 

plaats vinden. De coördinator is Willy Sturkenboom 

(tel. 0343-555401). 

 

’t Zand 

Op 31 mei is Ontmoetingscentrum De Tuin in ’t Zand 
in Noord Holland officieel van start gegaan met de 

kantine van de plaatselijke voetbalvereniging als 

thuisbasis  (Willem ’t Hartplein 8, 1756 TZ ‘t Zand). 

Meer over de feestelijke opening leest u elders in 

deze Nieuwsbrief.   

 

IJmuiden en Velserbroek 

Op 20 juni is Ontmoetingscentrum Zeestroom offici-

eel geopend (Zeewijkplein 262, IJmuiden). Dit OC is 

een initiatief van Zorgbalans en is nu vier dagen per 

week geopend. U kunt een kijkje nemen in OC Zee-

stroom via: 

http://www.youtube.com/watch?v=HQVlKh5RNs4 
Op 21 september start het tweede Ontmoetingscen-

trum van Zorgbalans: Ontmoetingscentrum Polder-

stroom (In Zorgcentrum De Hofstede: Aletta Ja-

cobsstraat 227, Velserbroek). Programmacoördinator 

voor Zeestroom en Polderstroom is Mireille Ooster-

hof (tel. 06-53800916; zeestroom@zorgbalans.nl; 

ontmoetingscentrum. polderstroom@zorgbalans.nl). 

Meer nieuws over deze Ontmoetingscentra treft u 

elders in deze nieuwsbrief aan.  

 

Rotterdam 

Maandag 3 september 2012 heeft Ontmoetingscen-

trum Laurens in ’t Slag de deuren geopend op een 
mooie nieuwbouwlocatie (Sandelingplein 16H, 3075 

AG  Rotterdam). Na ‘Laurens De Blijvenberg’ is dit 

het tweede Rotterdamse Ontmoetingscentrum.Meer 

informatie: Betty Guijs (06 49 20 56 05) of Yvonne 
Gilijamse, teamleider (06 19 14 44 96).  
 

Nieuws uit Ontmoetingscentra 
Ontmoetingscentra als praktijkvoorbeeld in RVZ-

advies 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft in 

april een bezoek gebracht aan Ontmoetingscentrum 

Mozartlaan. Marijke van der Hoeven en Margot van 

Acker hebben twee beleidsadviseurs rondgeleid en 

zijn door hen geïnterviewd. Op vrijdag 8 juni heeft 

de RVZ het advies "Redzaam Ouder" over de toe-

komst van de zorg voor ouderen gepresenteerd aan 

de staatssecretaris Marlies van Veldhuijzen van Zan-

ten. We zijn daarbij aanwezig geweest en hebben een 

exemplaar van dit advies ontvangen. We zijn er trots 

op dat de Ontmoetingscentra van Pieter van Foreest 

in dit advies vermeld staan als ‘praktijkvoorbeeld van 

oplossingsrichtingen op het gebied van Voorzorg voor 

mensen met dementie en hun mantelzorgers’. 

Margot van Acker en Marijke van der Hoeven 
Bron: Nieuwsbrief OC Mozartlaan, Delft, zomer 2012 
 

OC Vermeertoren Delft verwelkomt aspirant Indu-

strieel Ontwerper 

De TU Delft heeft contact gezocht met de ontmoe-

tingscentra in Delft om te kijken naar de mogelijkhe-

den om een Industrieel Ontwerper te laten afstude-

ren in het ontmoetingscentrum. Ontmoetingscentrum 

Vermeertoren te Delft gaat deze uitdaging aan en 

richt de afstudeeropdracht op het in kaart brengen 

van de wensen en behoeften van bezoekers van het 

ontmoetingscentrum op het gebied van bewegen en 

vanuit de verworven inzichten een concept te ontwik-

kelen dat de bezoekers van het ontmoetingscentrum 

meer laat bewegen en wellicht ook meer samen laat 

bewegen met mantelzorgers. Het onderzoek start in 

september en eindigt in maart 2013. U wordt op de 

hoogte gehouden van de uitkomst en het mogelijke 

ontwerp! 

Kirsten Post, programmacoördinator  
 

Feestelijke opening OC De Tuin 

Op 31 mei is Ontmoetingscentrum De Tuin officieel 
van start gegaan in ’t Zand in Noord Holland . De 

naam komt voort uit de moestuin met kas die bij het 

centrum hoort. Daarnaast is er ook nog een ijsbaan. 

Ongeveer 90 mensen waren naar ’t Zand gekomen om 

deze feestelijke opening bij te wonen. Stella Braam, 

onderzoeksjournaliste en ervaringsdeskundige in de 

mantelzorg voor mensen met dementie, was als gast-

spreker uitgenodigd. Zij vertelde zeer beeldend over 

haar ervaringen. Wethouder Ben Blonk verrichtte de 

officiële openingshandeling door twee mooie Horten-

sia’s bij de Tuin te planten. Ondanks het zeer “groei-

zame” weer op deze middag kwam het grote gezel-

schap een kijkje nemen bij de Tuin. 

De Tuin is een initiatief van Wonen Plus Welzijn in 

samenwerking met de gemeente Zijpe, het Zorgkan-

toor, Woonzorggroep Samen, Stichting Geriant, 

Alzheimer Nederland, Fonds Nuts Ohra, Rabobank  

Schagen- Wieringerland en Zakenclub ’t Zand. Meer 
weten? Neem contact op met Jolanda Smit (0224-
273140 en J.Smit@wonenplus-welzijn.nl) 
 

OC Nieuwegein breidt uit 

Ontmoetingscentrum Nieuwegein biedt een nieuw, 

uitgebreid programma aan dagvoorzieningen voor 

ouderen en kan daarmee inspelen op verschillende 

doelgroepen en behoeften. De activiteiten worden 

begeleid door enthousiaste activiteitenbegeleiders 

en vrijwilligers en zijn heel divers. Bijvoorbeeld (ge-

heugen)spelletjes, bewegingstherapie en creatieve 

activiteiten. Regelmatig zijn er speciale themaweken, 
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feestjes en twee keer per jaar wordt er een uitstap-

je georganiseerd. Mantelzorgers zijn (ook dan) van 

harte welkom. Voor hen zijn er ook mantel-

zorggesprekken en jaarlijks acht lezingen over de-

mentie.  

Nieuw is ook de Ontmoetingsgroep op zaterdag 

(OZA). Deze dag heeft een echte weekendsfeer en 

deelnemers kunnen zowel structureel als af en toe 

komen. Het gaat erom een eenzaam weekend op een 

gezellige manier te overbruggen en/of de mantelzor-

ger te ontlasten. 

Annette Stock, Ontmoetingscentrum Nieuwegein 
 

Ook Hoefblad aan de ‘Braintrainer’  

Sinds kort maakt OC Hoefblad te Alkmaar (net als 

OC Zeist, zie de vorige nieuwsbrief) gebruik van de 

‘Braintrainer’ (met dank aan Stichting De Burg). De 

Braintrainer is een touchscreen computer met ge-

heugenoefeningen die in verschillende spelvormen en 

moeilijkheidsgraden worden aangeboden: geheugen-

oefeningen met foto's, taal, puzzels, kennisquizen, 

gezegdes en rekenen.  

De Braintrainer wordt bij ons door cliënten individu-

eel, maar ook in kleine groepjes met veel plezier ge-

bruikt. De meeste van onze cliënten kunnen over het 

algemeen goed overweg met het apparaat. Wij vinden 

dat opmerkelijk want de generatie waar onze cliënten 

toe behoren is niet grootgebracht met digitale appa-

ratuur. Dit zegt dus wat over de gebruiksvriendelijk-

heid van het apparaat. Onze conclusie: de Braintrai-

ner is een succesvolle toevoeging aan de activiteiten.  

Team Hoefblad, de Zorgcirkel 
 

OC Dennenheuvel Tilburg is verhuisd 

Het Ontmoetingscentrum Dennenheuvel in Tilburg 

heeft het wijkcentrum De Reit verlaten en is nu ge-

vestigd in wijkcentrum ’t Sant (Beneluxlaan 74, 5042 

WS  Tilburg). Daarnaast zijn de openingsdagen uitge-

breid van drie naar vijf dagen per week (ma t/m vr)! 

De programmacoördinator is nog altijd Jan van Gils 

(Contact 013-4674989 en j.v.gils@dewever.nl). 

 

Amberhof Dagbehandeling en Villa Westerhof 

Heiloo zijn verhuisd 

Zowel Amberhof Dagbehandeling (juli 2012) en Villa 

Westerhof (augustus 2012) zijn verhuisd naar een 

mooie, nieuwe locatie in Heiloo. Dit is  een huis in de 

wijk, los van verzorgings of verpleeghuis en met een 

grote tuin. Het nieuwe adres is: Westerweg 360, 

1852 PS  Heiloo. Elly Zomerdijk is de zorgmanager 

(contact 072-5325191 /e.zomerdijk@ zorgcir-

kel.com) 

 

Nieuws uit de OC’s in IJmuiden en Velserbroek 

Op 21 september werd het tweede ontmoetingscen-

trum van Zorgbalans geopend. Naast ontmoetingscen-

trum Zeestroom in IJmuiden, dat inmiddels 4 dagen 

per week is geopend, is er een nieuwe locatie, Ont-

moetingscentrum Polderstroom, geopend in Velser-

broek. OC Polderstroom start met 2 kamers, waarbij 

de huidige dagverzorging opgenomen wordt in het 

ontmoetingscentrum. Door deze twee kamers kunnen 

mensen in verschillende fasen van dementie deelne-

men aan verschillende groepen. Het OC is onderdeel 

van een wijksteunpunt en dus zeer laagdrempelig met 

een groot activiteitenaanbod. 

OC Zeestroom is aan het eind van de zomer gestart 

met een daggroep voor wat jongere mensen met de-

mentie (60/68jaar). Voor deze groep waren we in 

april al gestart met de KOP-groep. In de afgelopen 

maanden werd duidelijk dat er ook behoefte was aan 

activiteiten. Samen met de bezoekers en hun mantel-

zorgers geven we dit nu vorm. Daarnaast is er vanaf 

september een samenwerking met het Alzheimercafé. 

Vijf keer per jaar vindt er in de middag een café 

plaats in OC Zeestroom.  

Allemaal spannende en uitdagende ontwikkelingen… en 

we hebben er enorm veel zin in om die aan te gaan. 

Mireille Oosterhof, programmacoördinator ontmoe-
tingscentrum Zeestroom en Polderstroom 
 

Nieuws Algemeen 
 

Definitief concept Zorgstandaard gereed 

Alzheimer Nederland, Vilans en 28 brancheorganisa-

ties hebben de afgelopen 1,5 jaar gewerkt aan de 

Zorgstandaard Dementie. Ook de voorzitter van de 

Landelijke werkgroep Ontmoetingscentra, Rose-

Marie Dröes, heeft hier intensief aan bijgedragen. 

Op 31 mei j.l. was het definitieve concept gereed.  

De zorgstandaard beschrijft de normen waaraan 

dementiezorg moet voldoen. De wensen en behoeften 

van mensen met dementie en hun naasten zijn uit-

gangspunt van optimale dementiezorg. Deze zorg 

wordt verleend om hen zo lang mogelijk zelf de regie 

over hun zorgtraject te laten behouden. Kijk voor 

meer informatie en de volledige Zorgstandaard op: 
www.alzheimer-nederland.nl. 

 

Wii-fit apparaat bruikbaar voor mensen met de-

mentie  

Mensen met Alzheimerdementie hebben een drie 

keer zo hoge kans op vallen als ouderen zonder cogni-

tieve problemen. In Amerika is in een kleinschalig 

onderzoek nagegaan welk effect training met een 

Wii-fit-programma op hen heeft. Tweeëntwintig 

mensen met milde Alzheimerdementie uit voorzienin-

gen voor begeleid wonen werden door loting verdeeld 

over een groep die trainde met het Wii-fit-apparaat 

en een groep die een wandelprogramma volgde. In 

beide gevallen werd de interventie begeleid en duur-

de deze acht weken. Mensen in de Wii-fit-groep 

waardeerden de Wii-fit activiteiten, konden deze 

veilig uitvoeren en gingen vooruit in balans en manier 
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van lopen. Deze vooruitgang was vergelijkbaar met 

die van de ouderen met dementie die wandelden. 

Alhoewel het hier een kleine studie betreft, lijkt het 

Wii-fit-apparaat een veilig en effectief alternatief 

voor bewegingsactiviteiten voor ouderen met demen-

tie.   

Bron: Padala et al. Journal of Aging research, 2012 
[Published online]; Denkbeeld, Tijdschrift voor Psy-
chogeriatrie 2012(4).  
 

Levensdoel beschermt tegen dementie 

In een groot Amerikaans epidemiologisch onderzoek 

naar veroudering onder ruim 1400 deelnemers, die bij 

aanvang geen dementie hadden, werd een deelstudie 

verricht onder 246 ouderen die waren overleden en 

waarvan autopsiegegevens beschikbaar waren, zoals 

algemene kenmerken van de ziekte van Alzheimer en 

specifieke kenmerken, zoals amyloide placques en Tau 

tangles. Bij aanvang van de studie waren de deelne-

mers ondervraagd over doelen in hun leven en waren 

cognitieve testen afgenomen. Uit het onderzoek komt 

naar voren dat ouderen die meer doelen in hun leven 

hadden, ondanks dat bij hen in eenzelfde mate her-

senschade voorkwam als bij andere ouderen, de ge-

volgen van de hersenschade op hun cognitief functio-

neren minder waren: zij presteerden beter op 

cognitieve testen en hun cognitie ging minder snel 

achteruit dan bij ouderen met minder levensdoelen. 

Gezien de gunstige effecten van het hebben van 

levensdoelen op het cognitief functioneren is nu de 

uitdaging voor de samenleving en zorgpraktijk om na 

te gaan of en hoe ouderen het beste gestimuleerd of 

geholpen kunnen worden om doelen te vinden in hun 

leven. 

Bron: Boyle et al. Archives of General Psychiatry, 
2012 (5): 499-506; Denkbeeld, Tijdschrift voor Psy-
chogeriatrie, 2012(3)9 
 

 

Werk- en ontwikkelmiddag Dementia Travels 

Naar aanleiding van de 

conferentie ‘Mind the 

Gap; Dementie en de 

kunst van het ont-

regelen’ georganiseerd 

door De Stichting Koffer 
op 7 maart 2012 schreef 

Gerda Elshof, 

programmacoördinator  van OC Het Lint te Tholen:  

“Ik loop al heel wat jaartjes mee in de zorg rondom 
mensen met dementie.(…) Zelden zag ik zo'n soepele 
uitleg van dementie: de losse eindjes. Ik heb er nog 
dagelijks iets aan. Complimenten voor de wijze van 
uitleg. Heel erg graag zou ik de presentatie in mijn 
bezit krijgen. Naast het opvangen van mensen met 
dementie is het ook mijn taak om de mantelzorgers 
te ondersteunen. De presentatie zoals ik die op 7 

maart bij u heb bijgewoond, zou mij hier heel goed 
bij kunnen helpen. Is het mogelijk om deze te krij-
gen?” 
De genoemde presentatie is een onderdeel van De-

mentia Travels, een product dat door De Stichting 

Koffer ontwikkeld is om mensen informatie te ver-

strekken over wat Dementie is en teweegbrengt, 

maar ook om het hen zelf te laten beleven. Het komt 

voort uit ons werk met ouderen met dementie, fami-

lie, verzorgenden en vrijwilligers. 

Naar aanleiding van de vraag van Gerda en een ge-

sprek met Rose-Marie Dröes organiseren wij op 25 

oktober, speciaal voor personeel van ontmoetingscen-

tra, een werk- en ontwikkelmiddag. Deelnemers aan 

deze middag gaan dan ‘op reis’ met de dames van 

Dementia Travels. Na de reis is er de mogelijkheid 

vragen te stellen en ervaringen te delen. Ook zal 

samen met de deelnemers, op basis van hun 

praktijkervaring, worden nagegaan of het product 

Dementia Travels moet worden aangepast en hoe, 

zodat het gebruiksvriendelijk is en direct bij 

informatieve bijeenkomsten of op andere gewenste 

momenten gebruikt kan worden. Want voorop staat 

dat u en de mensen met wie u werkt er straks ook 

daadwerkelijk wat aan hebben. Aangezien we deze 

middag ruimte, apparatuur en acteurs moeten 

inhuren, en u ook graag een drankje aanbieden, 

vragen wij een bijdrage voor deelname. Wij investe-

ren zelf ook mee. (Zie verder bij Congressen en Sym-

posia) Wilt u weten of deze middag iets voor u is, dan kunt 

u Gerda Elshof bereiken op 0166-601100 of 06-

13812304 en Marjolein Baars op 06-277366462 of 

020-6255091.Voor meer informatie: 

www.destichtingkoffer.nl 

 

Werkplaats Hoe ga jij om met dementie? 

In oktober start de werkplaats 'Hoe ga jij om met 

dementie?' In deze werkplaats dragen de deelnemers 

dilemma’s en vraagstukken aan, waar verzorgen-

den mee te maken krijgen bij de zorg aan mensen met 

dementie in de thuissituatie. De oplossingen worden 

opgenomen in de vindplaats van het Zorg voor Beter 

Kennisplein VVT. Voor meer informatie: 

www.zorgvoorbeter.nl 

 

Linkedin groep Ontmoetingscentra dementie 

Heeft u een vraag over het reilen en zeilen in Ont-

moetingscentra, de omgang met mensen met demen-

tie, financiering van Ontmoetingscentra of andere 

thema’s dan is de Linkedin groep van de Ontmoetings-

centra dementie wellicht een uitkomst. Start via 

deze groep een nieuwe discussie en/of discussieer 

zelf mee. De Linkedin groep is bedoeld voor personeel 

van Ontmoetingscentra en andere belangstellenden. U 

vindt deze groep onder het kopje groepen (met be-

hulp van de zoekfunctie; www.linkedin.com). Voor 

deelname dient u zich aan te melden. 
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Lees- en kijktips 
 

Ik ben niet kwijt 

Sjef van Bommel was de 

partner van Thom Houweling, 

die bijna 25 jaar directeur 

was van verpleeg- en ver-

zorgingshuis De Drie Hoven in 

Amsterdam en ook tien jaar 

lang voorzitter was van de 

Samenwerkende Instellingen 

Gezondheidszorg Regio 

Amsterdam (SIGRA). In zijn 

boek beschrijft Sjef wat er 

gebeurde toen hij Thom, de 

liefde van zijn leven, langzaam kwijt raakte aan de-

mentie. Zie ook  www.sjefvanbommel.nl Op 23 okto-

ber 2012 organiseert Osira Amstelring een middag-

symposium over gelukkig zijn ondanks dementie. Tij-

dens dit symposium zal Sjef van Bommel zijn boek 

presenteren (www.UitgeverijPrometheus.nl, kosten € 

19,95). 

 

Oma´s hoofd is versleten  

Oma’s hoofd is versleten, geschreven en getekend 
door Marieke van Ditshuizen) 

is een mooi prentenboek voor 

kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. 

Vanuit de beleving van een 

klein kind wordt de impact van 

het hebben van een opa of oma 

met dementie mooi en helder 

weergegeven. Het verloop van 

dementie wordt beschreven, 

van de eerste verschijnselen 

tot het overlijden. Verdrietige, maar ook grappige 

situaties zijn helder en ook ontroerend weergeven. 

Het samen plaatjes kunnen kijken en voorlezen met 

een boek in de hand is prettig voor het kind en de 

(groot)ouder om samen over de ziekte te kunnen 

praten. De opbrengst van het boek komt geheel ten 

goede aan Alzheimer Nederland. Het is voor 12,95 

euro te koop via www.alzheimer-

nederland.nl/webwinkel. 

. 
Oma Bellenblaas.  

Kinderboek door Margriet 

Breet om samen te lezen. 

“Jesse mag een paar dagen bij 

oma blijven. Ze maken samen 

gezellige uitstapjes. Oma 

vergeet soms dingen. Meestal 

vindt Jesse dat niet zo erg. Het 

is zelfs wel grappig. Dan doet 

oma iets gevaarlijks. Jesse beseft dat er meer met 

haar aan de hand is dan hij wil toegeven” (juni 2012). 

Het boek kost € 12,95 en is verkrijgbaar bij uitgeve-

rij Delubas. 

 

Architectonica.  

Een huis voor mensen met 

dementie. Auteurs Patrick 

Verhaest & Erik Stroobants 

zoeken antwoorden op vragen 

als: Hoe moet een woonzorg-

centrum er uitzien om mensen 

met dementie er zich thuis te 

laten voelen? Aan welke 

vereisten moet het gebouw 

beantwoorden om ze er hun weg 

te doen vinden en te laten aarden? Hoe kan je door 

vormgeving en inrichting van de woonomgeving ervoor 

zorgen dat mensen met dementie goed wonen? Het 

boek wordt uitgegeven door Uitgeverij EPO, en kost 

€ 37,50.  

 

Terug in de tijd met hedendaagse ouderen.   

Door Hugo de Graaf.  

"Je moet de geschiedenis 

kennen om ouderen beter te 

kunnen begrijpen”. Ondanks 

dat gewoontes en gebruiken 

uit een ver verleden het 

langst bij ouderen met 

dementie intact blijven, zal 

na verloop van tijd ook dit 

stukje verleden uit hun 

geheugen verdwijnen. Dit 

boekje is zowel informatief als creatief voor het 

bieden van belevingsgerichte zorg en dagbesteding 

aan ouderen met dementie. Het is voor € 15,- te be-

stellen via www.hugodegraaf.net/ 

 
Uiteenlopende documentaires en korte filmpjes over 

dementie zijn te bekijken op: 

http://www.moderne-dementiezorg.nl/films.php  

 

Netwerk Geriatrie Gelderse Vallei biedt twee korte 

animatiefilms: ‘Dementie op jonge leeftijd: 7 vragen 

om signalen te toetsen bij naasten’, en ‘Dementie op 

jonge leeftijd: 10 signalen.’  

http://www.youtube.com/user/JongVerleerd  

 

 

Congressen en symposia 
 
- Op 4 oktober 2012 vindt het congres ‘Multiculture-

le dementiezorg,  Zorg en welzijn toegankelijk maken 

voor migranten met dementie’ plaats in ‘t Klooster te 

Amersfoort. Meer informatie en aanmelden op 

www.studiearena.nl. 
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- Op 5 oktober 2012 vindt het 11e Nationaal Geronto-

logiecongres plaats. Het onderwerp is een gelukkig 

Nederland dat steeds (gezonder) ouder wordt. De 

uitdagingen die dit met zich meebrengt (toenemende 

zorgvraag, stijgende zorgkosten etc.) staan centraal 

op dit congres. Locatie: De Reehorst in Ede. Meer 

informatie en aanmelden: 

http://www.gerontologiecongres.nl/ 

 
- Op 9 oktober 2012 organiseert Medilex het congres 

‘Niet oud, toch dement – erfelijkheid, wetenschap en 

praktijk.’ 

http://www.medilex.nl/congressen/jongdement#/con

gres 

 
- Op 23 oktober organiseert Osira Amstelring in 

Amsterdam het symposium ‘Gelukkig Dement’ over 

gelukkig zijn ondanks dementie (zie ook Leestips). 

Meer informatie:  

http://www.amstelring.nl/site/over-

amstelring.aspx?articleid=1949&zoneid=28 

 

- Op 25 oktober van 13.30-16.30u organiseert De 

Stichting Koffer in Amsterdam een werk- en ontwik-

kelmiddag voor personeel van ontmoetingscentra (zie 

ook elders in deze nieuwsbrief). Deelnamekosten 

bedragen € 50,- per persoon. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven vóór 18 ok-

tober via een e-mail naar: marjolein@destich-

tingkoffer.nl. U ontvangt dan een factuur. Na 

betaling hiervan bent u definitief ingeschreven en 

ontvangt u informatie over de locatie waar de bijeen-

komst plaatsvindt. 

 

- Op 21 november organiseert Zorg + Welzijn het 

praktijkcongres ‘WMO en Welzijn nieuwe stijl 2012’. 

De focus ligt op concrete ontwikkelingen in keten-

samenwerking en de lokale uitvoering van de Wmo. 

Het congres biedt concrete voorbeelden, succesvolle 

samenwerkingsverbanden en ervaringen van gemeen-

ten, instellingen, burgers en cliënten. Locatie: De 

Reehorst in Ede. 

http://www.reedbusinessevents.nl/ 

 
- Op 26 november 2012 wordt het 4e congres Mo-

derne Dementiezorg gehouden in het NBC in Nieu-

wegein. Veel toonaangevende wetenschappers, maar 

ook veel praktische projectleiders en zorgverleners 

delen hier hun ervaringen. Dit congres trekt door-

gaans een variatie aan deelnemers, van wetenschap-

pers tot casemanagers en verzorgenden, van parame-

dici tot bestuurders en managers, van specialisten in 

ziekenhuizen en verpleeghuizen tot psychologen. Er 

zijn onder meer vele workshops en inspiratiesessies. 

Genoeg gelegenheid tot inspirerende ontmoetingen.  
http://www.anderszorgen.nl/congressenensymposia/i
ndex.html 

 - Op 29 en 30 november 2012 vindt in Rotterdam 

het Verenso jaarcongres plaats met als thema ‘Kleine 

aandachtsgebieden/Grote aandacht!”. Vanwege het 

40 jarig bestaan van de beroepsvereniging van spe-

cialisten ouderengeneeskunde is het congres op een 

bijzondere locatie: voormalig cruisseschip SS Rot-

terdam. Ook is er een noviteit: Into D’mentia. In een 

acht minuten durende simulatie krijgt u een indruk 

hoe iemand die aan dementie lijdt zich voelt, de om-

geving beleeft en reageert op situaties. Into 

D’mentia wordt op de kade voor het SS Rotterdam 

opgesteld. Het hele congresprogramma is te downloa-

den via www.verenso.nl.  

 

Vacatures 

Redactieleden 
Wij zoeken nieuwe redactieleden voor de nieuwsbrief 

Effectieve zorg & behandeling bij dementie in 2012. 

Als lid van de redactie help je drie keer per jaar mee 

met de totstandkoming van de nieuwsbrief door het 

verzamelen en verwerken van nieuwtjes tot leuke en 

leesbare stukjes. Interesse? Laat het ons weten: 

ontmoetingscentra@ggzingeest.nl 

 

Vacatures in de dementiezorg zijn gemakkelijk te 

vinden via  

http://nl.jobrapido.com/?w=dementie&fh=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline kopij voor de volgende nieuwsbrief:  

 4 december 2012  

 


