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Redactioneel 
Goed nieuws! We zijn inmiddels de honderd Ont-
moetingscentra ruim gepasseerd! In de eerste 
helft van dit jaar gingen meerdere nieuwe Ont-
moetingscentra van start, waardoor de teller nu 
zelfs op 118 staat! In deze nieuwsbrief leest u 
waar u de nieuwe centra kunt vinden en welk 
Ontmoetingscentrum als 100ste centrum in de 
prijzen is gevallen. Daarnaast presenteert het 
jongste ontmoetingscentrum in Den Haag zich.  
We kijken terug op een zeer positief beoordeeld 
en inspirerend jubileumcongres ‘Samen sterk!’, 
waar velen van u samen met ons het twintigjarig 
bestaan van de ontmoetingscentra vierden. Graag 
vragen we uw speciale aandacht voor de Campagne 
DementieEnDan in de laatste week van september. 
En ten slotte vind u in deze nieuwsbrief weer 
informatie over nieuwe effectieve vormen van 
behandeling, nieuwe boeken en congressen. Wij 
wensen u veel leesplezier! 
De redactie 
 

Ontmoetingscentra nieuw of in oprichting 

Nieuwe ontmoetingscentra 
 

Er zijn weer een aantal nieuwe ontmoetingscentra 
bijgekomen sinds het begin van dit jaar. Soester-

berg, Hilversum, Veenendaal, Zandvoort en Hille-
gom zijn een ontmoetingscentrum rijker. In Den 

Haag zijn het laatste jaar maar liefst 13 ontmoe-
tingscentra gestart! En een bijzondere vermel-

ding waard: in Sevenum is het eerste ontmoe-
tingscentrum van Limburg geopend!  

Voor contactgegevens van alle ontmoetingscentra 
kijk op www.ontmoetings-centradementie.nl 

 

Soesterberg 

Begin februari 2013 opende King Arthur Groep 
een ontmoetingscentrum aan de Gen. Winkel-

manstraat 101 in Soesterberg. Maandelijks vindt 
er een bijeenkomst plaats waarbij ook wijk- en 

buurtgenoten worden uitgenodigd. Dit kan een 
workshop bloemschikken zijn, een lezing, maar 

ook het taxeren van kunst en kitsch, samen be-
wegen onder leiding van een fysiotherapeut of 

samen eten en koken. 
Het ontmoetingscentrum wil naast een fijne plek 

voor haar deelnemers ook een wijkfunctie vervul-
len. Uit ervaring blijkt dat deelnemers het zeer 

waarderen als hun buurtgenoten meedoen, zij 
deze zien en een praatje met hen kunnen maken. 

Zij hebben daardoor het gevoel nog deel uit te 
maken van de samenleving en zijn er trots op “hun 

club” te kunnen laten zien. Op deze wijze wordt 
laagdrempelig gewerkt aan het verbeteren van 

het sociale netwerk van de persoon met dementie. 
 

Hilversum 

Op 7 mei jl. ging het derde ontmoetingscentrum 
van King Arthur Groep van start in Hilversum. 

Het ontmoetingscentrum is twee dagen in de 
week open en tijdelijk gehuisvest aan de Konin-

ginneweg 95 in Hilversum. Op 1 augustus zal het 
verhuizen naar de nieuwbouw en onderdeel gaan 

uitmaken van Ridderspoor, een kleinschalige 
woonzorgvoorziening voor 22 bewoners met de-

mentie. Op de tijdelijke locatie is ook de werk-
plaats gehuisvest waar vrijwilligers mooie oude 

meubels opknappen die straks in Ridderspoor een 
plekje gaan krijgen. 
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In het ontmoetingscentrum wordt een gevarieerd 

aanbod aan activiteiten geboden en ook geholpen 
bij de voorbereidingen van onder andere de tuin-

inrichting en het meubilair van Ridderspoor. Voor 
meer informatie zie www.kingarthurgroep.nl, meld 

u aan voor de nieuwsbrief van King Arthur Groep 

of kijk op de facebook pagina.  
 

Veenendaal 

OC Veenendaal startte op 4 juni jl.. Het Ontmoe-

tingscentrum is een initiatief van Ketenzorg De-
mentie Veenendaal. Dit is een samenwerkings-

verband waarbinnen de zorg voor mensen met 
dementie wordt gecoördineerd. In het netwerk 

participeren o.a. de Gemeente Veenendaal, Wel-
zijn Veenendaal, Alzheimer Nederland, de coöpe-

ratie van Huisartsen, Charim, Vitras/CMD en 
QuaRijn. 

Vooralsnog kunnen deelnemers twee dagen per 
week gebruik maken van het Ontmoetingscentrum 

(de verwachting is echter dat dit spoedig zal 
worden uitgebreid). De coördinator, een activitei-

tenbegeleider en vrijwilligers bieden de begelei-
ding. Er worden vanuit het centrum regelmatig 

sociale activiteiten en uitstapjes georganiseerd 
voor alle deelnemers, dus ook voor de mantelzor-

gers. Daarnaast zijn er locatiegebonden activitei-
ten voor alle bezoekers, dus zowel deelnemers 

aan het ondersteuningsprogramma als niet-
deelnemers. Waar mogelijk worden deze ook  

georganiseerd met andere partijen uit Ketenzorg 
Dementie Veenendaal of uit de omgeving. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 
een kennismakingsgesprek en/of deelname bij 

coördinator Jannie Vos. Medio september wordt 
het Ontmoetingscentrum officieel geopend.  

Jannie Vos, Coördinator Ontmoetingscentrum 
Dementie Veenendaal (Tel. 0631795422 of E-
mail: j.vos@QuaRijn.nl) 

 

Eind maart, 

wat later 
dan ge-

pland, zijn 
we gestart 

met het 
Ontmoetingscentrum Mariahoeve voor het stads-

deel ‘Haagse Hout’ in Den Haag. Er bleek namelijk 
asbest te zijn gevonden in het buurtcentrum 

waar St. Voorwelzijn ons een ruimte had aange-
boden. Het voordeel is wel dat we nu in een mooi 

gerenoveerd pand zitten. Na de opstart van ons 
eerste Ontmoetingscentrum (in stadsdeel Loos-

duinen) is na uitgebreid onderzoek van de ge-
meente Den Haag i.s.m. DAZ (quickscan dementie) 

besloten dat er ruimte was om in meerdere 

stadsdelen een Ontmoetingscentrum te starten. 
Vereiste was wel dat alle centra ondergebracht 

werden bij een Zorginstelling i.s.m. een Welzijns-
instelling, in ons geval Cardia en St. Voorwelzijn. 

Verder werd het belang van de lage drempel be-

nadrukt, mensen met dementie kunnen al in de 
‘niet pluis fase’ gebruik maken van de dagrecrea-

tie, en een locatie met meerdere wijkfuncties 
heeft de voorkeur.  

Het Centrum Mariahoeve was voor Cardia (en 
voor mij als programmacoördinator) het tweede 

centrum. De eerder opgedane ervaring in Loos-
duinen was een pre, maar het bleek wel belangrijk 

om alert te blijven op verschillen in behoefte 
tussen de wijken. Signalering van mensen met 

(lichte) dementie gebeurt in Mariahoeve o.a. door 
de ouderenconsulenten van Voorwelzijn die ieder-

een in de wijk boven de 75 jaar bezoekt, het 
wijkoverleg ouderen (CvO) waaraan professionals 

van verschillende organisaties deelnemen en via 
huisartsen en casemanagers die ook zonder indi-

catie mogen werken.  
Momenteel zijn we in Mariahoeve 2 dagen open en 

komen er per dag 8 bezoekers (max is 12 per dag). 
We merken dat het wijkcentrum de bezoekers 

ook steeds meer gaat zien als ‘onze mensen’, en 
dat er contact wordt gelegd met bv de volks-

dansgroep en vrijwilligers uit de wijk, erg leuk! 
Ook mogen we in Mariahoeve binnenkort een 

Alzheimercafe openen, voor de mantelzorgers 
ook een plek in de wijk dus! 

Jozien Wolthers, programmacoördinator Ont-
moetingscentra Loosduinen en Haagse Hout (tel. 
0613802118, email: jwolthers@cardia.nl; Cardia, 
locatie Ontmoetingscentrum Mariahoeve en Be-
zuidenhout. Open: maandag, donderdag en vrijdag 
 

Feestelijke opening Haags ontmoetingscentrum 

dementie Loosduinse Hof door Karsten Klein  
Wethouder Karsten Klein verrichte maandag 24 

juni j.l. de officiële opening van het Ontmoetings-
centrum Dementie in het Loosduinse Hof. Na een 

korte toespraak over het belang van het centrum 
binnen 

stadsdeel 
Loosduinen, 

verrichte 
de wet-

houder de 
officiële 

opening van 
het centrum 

door middel van het doorknippen van een lint. 
Hierna nam hij, onder het genot van een hapje en 

100ste Ontmoetingscentrum: 

Mariahoeve Den Haag 
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een drankje, nog de tijd om met een aantal aan-

wezigen te praten.  
Vanaf begin 2013 heeft de dagopvang in Loos-

duinse Hof zich ontwikkeld tot een ontmoetings-
centrum Dementie voor cliënten en hun mantel-

zorgers. Het programma biedt mensen met de-

mentie meerdere dagen per week een dagsocië-
teit waarbij bewegen en geheugentraining belang-

rijke onderdelen zijn. Daarnaast wordt ook voor 
de mantelzorger een programma geboden met 

informatie bijeenkomsten, gespreksgroepen en 
een spreekuur. Ook voor deze groep is aandacht 

en ondersteuning zeer belangrijk. In afstemming 
met de casemanagers in de wijk, is de inzet om 

mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te 
laten wonen in hun vertrouwde omgeving. Het 

programma blijkt zeer effectief. Cliënten wonen 
langer thuis en hun naasten raken minder snel 

overbelast. Het ontmoetingscentrum in Loosduin-
se Hof is 6 dagen per week open van 10–16 uur.  

Nancy Krul (tel. 070 – 754 04 44), Glenn Miller-
hof 5 in Den Haag. 
 

Een record aan ontmoetingscentra in Den Haag! 

Opvallend is het aantal nieuwe ontmoetingscentra 
in Den Haag. Hoe is dat zo gekomen? Riëlette van 

Leuven, beleidsmedewerker bij de gemeente Den 
Haag, legt uit hoe het gegaan is.  

 
Aanleiding: nieuw Ouderenbeleid in Den Haag 
De beleidsnota ‘Oud is In’ 2011-2014 van de ge-
meente Den Haag richt zich op (kwetsbare) oude-

ren in Den Haag en daarbij ook op de mantelzor-
gers. Doelen van het ouderenbeleid zijn: maximale 

participatie van ouderen bevorderen, adequate 
ondersteuning aan ouderen bieden en goede en 

verantwoorde zorg voor ouderen garanderen. Het 

wordt belangrijk gevonden dat ouderen zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen 

blijven, actief kunnen deelnemen aan de samenle-
ving en dat mantelzorgers goed ondersteund wor-

den zodat zij niet overbelast raken. Mantelzor-
gers zijn essentieel om het thuiswonen van oude-

ren mogelijk te maken. Wanneer zij overbelast 
raken heeft dit vergaande consequenties. Daarom 

zijn we in Den Haag zuinig op onze mantelzorgers 
en investeren we flink in de vervangende zorg 

voor mantelzorgers (respijtzorg). 
 

Zorg voor mensen met dementie 
De zorg voor mensen met dementie is zeer inten-

sief en belastend. Voor de mensen die zorgen 
voor iemand met dementie is in december 2010 

een pilot gestart met een eerste Haags ontmoe-
tingscentrum in stadsdeel Loosduinen. Dit was 

een initiatief van een zorgorganisatie en een 

welzijnsorganisatie. Het initiatief werd onder-
steund door de stuurgroep ketenzorg dementie 

van de stichting Transmurale zorg waarvan alle 
Haagse zorgpartijen deel uitmaken en waar ook 

de regionale Alzheimervereniging, de welzijnsor-

ganisaties en de gemeente Den Haag in zijn ver-
tegenwoordigd. Het ontmoetingscentrum bleek 

een belangrijke schakel in de opvang van mensen 
met dementie. Het onderzoek wees uit dat de 

pilot geslaagd was en bij het opstellen van nieuw 
beleid is dus rekening gehouden met het opzetten 

van meerdere ontmoetingscentra in Den Haag.  
 

14 Ontmoetingscentra in Den Haag 
Op dit moment zijn er 14 ontmoetingscentra 

operationeel in Den Haag, evenwichtig verspreid 
over de stad. Deze voorzieningen zijn het afgelo-

pen jaar met enorme voortvarendheid van de 
betrokkenen gerealiseerd. Hoewel de centra 

verschillen qua grootte en openingstijden en  
divers van opzet zijn, zijn ze wel allemaal geba-

seerd op het VU-model. Door de ondersteuning in 
een ontmoetingscentrum kunnen mensen met 

dementie langer thuis blijven wonen en kan de 
mantelzorger de zorg langer volhouden. Meer 

informatie zie: www.geheugensteunpunt.nl 
Riëlette van Leuven, beleidsmedewerker bij de 
dienst OCW , gemeente Den Haag en Albert Wa-
gener (rielette.vanleuven@denhaag.nl en 

albert.wagener@denhaag.nl) 
 

Nieuws uit de ontmoetingscentra 
 

OC Soest: hoeden, petten en dameskorsetten 

Het ontmoetingscentrum van King Arthur Groep 

in Soest doet ook dit jaar mee aan de kunstroute 
in Soest. Het thema is dit jaar “licht op kunst”. 

Portretfotograaf Chantal Witteveen portret-
teerde kortgeleden de deelnemers in het ont-

moetingscentrum met een hoed op. Hiermee in-
spireerde zij de begeleiders en vrijwilligers om 

op zoek te gaan naar oude lampenkappen, hoeden 
en petten en dameskorsetten om daarmee samen 

met de deelnemers mooie kunstwerken te ver-
vaardigen. Heeft u nog mooie hoeden waar u niets 

meer mee doet? U kunt ze inleveren bij het ont-
moetingscentrum van King Arthur Groep aan de 

Veenbesstraat 2 te Soest (ma,di,do,vr, 10–16 uur). 
 

Nieuws algemeen 
 

Verslag congres ‘Samen sterk! Gecombineerde 

ondersteuning voor mensen met dementie en 

hun mantelzorger(s)’ op 18 april 2013 
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Op 18 april 2013 vond het door de Landelijke 

Werkgroep Ontmoetingscentra in samenwerking 
met het Amsterdam Center on Aging VUmc-VU 

georganiseerde congres ‘Samen sterk! Gecombi-
neerde ondersteuning voor mensen met dementie 

en hun mantelzorger(s)’ plaats in de sfeervolle 

Singelkerk te Amsterdam. De dag had een zeer 
gevarieerd programma met sprekers vanuit ver-

schillende achtergronden, pitches, filmpresenta-
ties, een kunsttentoonstelling van mensen met 

dementie, en een afsluitende paneldiscussie.  
Na een feestelijk welkom door dagvoorzitter 

prof. Myrra Vernooij-Dassen en de openingslezing 
door prof Willem van Tilburg vanwege het 20-

jarig jubileum van de ontmoetingscentra, werden 
er verschillende presentaties en pitches gegeven 

waarin mooie voorbeelden van gecombineerde 
ondersteuning voor het voetlicht werden ge-

bracht, zoals de nieuwe laagdrempelige dagbe-
handelingen die werken volgens de principes van 

de Ontmoetingscentra, een Turkse en Marok-
kaanse laagdrempelige dagbehandeling met man-

telzorgondersteuning, Odensehuis, Vertroetel je 
ouders, Duo reminiscentiegroepen, samen spor-

ten, de Zorgriem, het Alzheimerprogramma van 
het Stedelijk Museum in Amsterdam, Ergothera-

pie thuis en casemanagement. Het programma 
werd afgesloten met een paneldiscussie onder 

leiding van Hans Simons over de vraag hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat al deze goede vormen 

van gecombineerde ondersteuning voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers verder wor-

den verspreid en geborgd. Speciale genodigden 
bij deze discussie waren prof. Robbert Huijsman 

en wethouder Janny Bakker-Klein van de Gemeen-
te Huizen. Tot slot was er nog de mogelijkheid om 

te netwerken tijdens een gezellige borrel. 

Met 270 deelnemers en als interessant beoor-
deelde presentaties is het congres een groot 

succes geworden! Dat de bezoekers geïnspireerd 
weer naar huis gingen blijkt wel uit gemaakte 

opmerkingen in de na afloop gehouden enquête: 
‘Mijn hoofd zit vol met info!! Nog meer van dit 

soort bijeenkomsten!’, ‘Was leuk en leerzaam, 
super dat er zo goed samengewerkt wordt met 

mantelzorger’ en ‘Goed georganiseerd, gevari-
eerd, niet saai, veel geleerd’.  

De op het congres getoonde presentaties zijn 

te vinden op www.ontmoetingscentradementie.nl 

Onvergetelijk Stedelijk 

Het Stedelijk Museum maakt, samen met het Van 
Abbemuseum in Eindhoven, kunst toegankelijk 

voor mensen met Alzheimer (en andere vormen 
van dementie) en hun mantelzorgers. Samen be-

kijk je, in een ontspannen en positieve sfeer, 

kunstwerken in de collectieopstelling. Je gaat 

erover met elkaar in gesprek en laat je inspireren 
door creatieve opdrachten. Het programma On-

vergetelijk Stedelijk, maandelijks met een ander 
thema, wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide 

museumdocenten. Voor meer informatie, ga naar: 

www.stedelijk.nl/educatie/onvergetelijk-stedelijk 
Datum: elke eerste maandag van de maand   

(14.30-16 uur). Prijs: 7,50 per deelnemer, incl. 
entree. Reserveren noodzakelijk (tel. 020-573 27 

41 educatie@stedelijk.nl; di-vr, 9-17 uur). 
 

Reflexzonetherapie: weldadige ontspanning! 

Reflexzonetherapie is een complementaire be-

handelwijze, die ervan uitgaat dat alle organen, 
klieren en weefsels op voeten en handen staan 

gereflecteerd. Het behandelen van deze zones op 
de handen en voeten heeft invloed op de corres-

ponderende gebieden in het lichaam. Het voor-
naamste effect van een behandeling is ontspan-

ning en dat is iets waar met name mantelzorgers 
veel behoefte aan hebben.  

Door stress en spanning kunnen veel gezond-
heidsklachten ontstaan, waaronder hoofdpijn, 

spijsverteringsproblemen, slecht slapen, klachten 
in nek en rug. De taak van mantelzorgers met een 

partner met dementie is een mooie taak: het 
zorgen voor een dierbare kan veel voldoening 

geven. Maar het is ook een zware taak, omdat de 
partner steeds verder achteruit gaat, maar ook 

omdat er steeds meer van mantelzorgers ver-
wacht wordt. Het zoeken naar de balans tussen 

draagkracht en draaglast is vaak moeilijk. 
Zorgen voor jezelf is belangrijk om het zorgen 

voor de ander vol te kunnen blijven houden. Het 
regelmatig ondergaan van een ontspannende be-

handeling op voeten of handen geeft mantelzor-

gers weer energie om door te gaan! 
Wilma van der Mark, Reflexzonetherapeut te 
Delft, Pieter van Foreest.  
www.ontmoetenviadevoeten.nl 

 

Persbericht Campagne DementieEnDan 

Nog maar een paar maanden te gaan tot de cam-

pagneweek DementieEnDan. Tussen 20 en 29 
september 2013 staat Nederland in het teken van 

dementie en van wat er nog wél kan. In deze week 
zendt de Avro een documentaire tweeluik uit, 

gemaakt door Ireen van Ditshuyzen. Een deel van 
deze documentaire is opgenomen in Ontmoetings-

centrum de Pijp en tijdens de cursus voor perso-
neel van ontmoetingscentra. Kijkt dus allen! Maar 

doe ook mee. Laat in deze week zien wat uw ont-
moetingscentrum te bieden heeft.  Heeft u nog 

andere goede voorbeelden van initiatieven in de 
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dementiezorg? Breng ze in deze week onder pu-

blieke aandacht en meldt ze aan bij 
info@dementieendan.nl. Zie ook bij ‘congressen’ 

in deze nieuwsbrief. 
Bron: www.DementieEnDan.nl 
 

Effectieve zorg & behandeling bij dementie  
 

Muziektherapie zorgt voor ontspanning en rust 

bij mensen met dementie 

Luisteren naar muziek, of zelf muziek maken, 

vermindert gedragsproblemen en onrust bij men-
sen met dementie. “Muziek zorgt dat ouderen 

met dementie zich kunnen ontspannen”, vertelt 
Annemieke Vink, onderzoeker bij het Universitair 

Medisch Centrum Groningen. “Spreken doe je met 
specifieke gebieden in de hersenen en die vaar-

digheden gaan bij dementie vaak achteruit. Luis-

teren naar muziek activeert veel meer delen van 
de hersenen. Daardoor spreekt muziek mensen 

met dementie heel direct aan en kunnen zij zich 
toch uiten.” Volgens Vink is de zorg aan mensen 

met dementie gebaat bij meer aandacht voor het 
inzetten van muziek om ontspanning, rust en con-

tact te creëren. Vink promoveerde op 6 mei op de 
resultaten van haar onderzoek.  

bron: Persbericht UMCG; Voor informatie over 
effectieve behandelingen bij dementie ga naar: 
http://www.vumc.nl/afdelingen/informatiedesk-
dementiezorg/ 
 

Leestips 
 

Muziek en bewegen bij dementie 
Als praten niet meer kan, kan nog wel contact 

gemaakt worden 
door middel van 

muziek en dans. 
Het boek ‘muziek 

en bewegen bij 

dementie’ door 
Helma Erkelens en Annemieke Vink laat zien hoe 

met eenvoudige middelen een bijdrage geleverd 
kan worden aan meer welbevinden en kwaliteit van 

leven. Dit boek geeft tips voor mantelzorgers, 
verzorgenden en activiteitenbegeleiders. (Uitg. 

Reed Business Education, 12,99 euro). 
 

Dementie op jonge leeftijd 

Over dementie is veel lectuur 

te vinden, maar specifiek over 
jonge mensen met dementie 

niet. Dit boek, geschreven door 
Marjolein de Vugt en Annemie 

Janssens, probeert deze leemte 

op te vullen en biedt antwoorden op vragen over 

dementie op jonge leeftijd. (verschijnt in sep-
tember bij Uitg. Lannoo Campus, 24,99 euro).  

 
Als het maar echt is 

In het boek ‘Als het maar echt is’, geschreven 

door Paula Irik, komen mensen met dementie zelf 
aan het woord. Irik, zelf jaren-

lang werkzaam geweest als 
geestelijk verzorger in de 

ouderenzorg, bepleit een lief-
devolle en zorgzame woon-

omgeving voor mensen met 
dementie. (Uitg. Elikser B.V., 

20 euro). 
 

Handig bij dementie 

In september verschijnt het derde boek in de 

reeks Moderne Dementiezorg: Handig bij demen-
tie. In dit boek staat de 

werking van de hersenen en 
de omgang met het gevoels- 

en emotieleven van de per-
soon met dementie centraal. 

Het bevat ook voorbeelden 
uit de praktijk, informatie 

over woonaanpassingen en 
hulpmiddelen en een vijftal 

gastartikelen. (Uitg. Kosmos, 
22,95 euro) www.handigbijdementie.nl.  

 

Mijn partner wordt dement 
Een praktische gids voor de verzorgende familie 
‘Mijn partner wordt dement’ is een praktische 
gids die familie helpt om 

mensen met dementie thuis 
te verzorgen. Ook wordt 

aangegeven  wanneer opna-

me in een verzorgings- of 
verpleeghuis in beeld komt. 

Een lastig moment voor de 
familie, omdat er altijd, 

zelfs tegen beter weten in, 
hoop blijft op verbetering. 

Sabya van Elswijk legt uit aan welke eisen een 
verzorgings- en verpleeghuis dient te voldoen, 

zodat mantelzorgers beter in staat zijn een pas-
send verblijf te zoeken. 

 

Congressen / symposia 

 
Studiedag: Het Dementie Gesprek 

De Mark Two Academy organiseert op 12 sep-
tember 2013 samen met het Alzheimercentrum 
van VUmc de studiedag “Het Dementie Gesprek”. 
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Deze dag is bedoeld voor medische en zorgpro-

fessionals en vindt plaats in Cinemec te Ede. In-
schrijving: www.marktwo.nl. Entree 225 Euro. 

 
Congres De dokter zei Alzheimer. Wat nu? 

Op 26 september 2013 organiseert het Alzhei-
mercentrum VUmc in samenwerking met het Am-
sterdam Center on Aging in het kader van de 
Campagne DementieEnDan het congres ‘De dokter  
zei Alzheimer. Wat nu?’ Locatie Amstelzaal VU 

medisch centrum; entree 25 Euro. 
 

Landelijk congres Palliatieve Zorg en Dementie 

Op 7 oktober 2013 vindt in de Werelt in Lunteren 

het “Landelijk congres Palliatieve Zorg en Demen-
tie” plaats.  
Cliënten met een gevorderd stadium van dementie 
worden veelal niet gezien als (terminaal) palliatie-

ve patiënten. Ook krijgen zij niet altijd de zorg 
die bij de laatste levensfase past. Contactgerich-

te zorg is erg belangrijk, maar in de laatste le-
vensfase worden de verbale communicatie-

mogelijkheden steeds minder. De vraag is hoe je 
dan echt in contact kan komen met de cliënt. Hoe 

bespreek je ethische dilemma’s? Hoe signaleer je 
pijn en anticipeer je op onrustig of angstig ge-

drag? Wat is het belang van omgevingsfactoren 
voor het comfort en welbevinden? En hoe betrek 

je familie en maak je verbinding tussen multidis-
ciplinaire netwerken? 

Het congres wordt georganiseerd door Studie-
Arena in samenwerking met V&VN Palliatieve 
Zorg, Vilans en het St. Radboud Alzheimer Cen-
trum in Nijmegen.  
 

Openingssymposium Week chronisch zieken 

Van 8 tot en met 16 november vindt de week van 

chronisch zieken plaats met op 11 november het 
openings-middagsymposium, getiteld ‘Hoe haalt 
mantelzorg 2020?’. Er is een plenair programma 
met aandacht voor verschillende perspectieven op 

mantelzorg, een forumdiscussie en er zijn diverse 
workshops. Ook de Into D‘mentia cabine zal aan-

wezig zijn, waar mantelzorgers en professionals 
in een virtuele omgeving kunnen ervaren hoe het 

is om dementie te hebben.  
Locatie: De Meervaart Amsterdam. Entree: 60 

euro. Meer informatie: www.chronischziek.nl 
 

Vacatures 
Redactieleden 
Wij zoeken nieuwe redactieleden voor de nieuws-

brief Effectieve zorg & behandeling bij demen-
tie! Als lid van de redactie help je drie keer per 

jaar mee aan de totstandkoming van de nieuws-

brief door het verzamelen en bewerken van 

nieuwtjes tot leuke en leesbare stukjes. Interes-
se? Laat het ons weten: ontmoetingscen-

tra@ggzingeest.nl 
 

 
 
 
 

Deadline kopij volgende nieuwsbrief: 

15 november 2013 

Een hele 
mooie en 

zonnige  

zomer  
gewenst! 


