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Redactioneel

Nieuwe ontmoetingscentra

2015 is alweer bijna afgelopen, maar voor deze
laatste paar weekjes kunnen wij nog even genieten van de feestdagen en voor u natuurlijk ook de
Nieuwsbrief.
In deze Nieuwsbrief kunt u weer nieuws lezen
vanuit de ontmoetingscentra, namelijk vanuit het
Ontmoetingscentrum in Nieuwegein en het Amsterdamse Ontmoetingscentrum de Pijp. Verder
is er nog een ontmoetingscentrum bijgekomen in
Overijssel! Naast Glanerbrug die zijn deuren
opende in het begin van dit jaar is er in november
ook een ontmoetingscentrum geopend in het wijkcentrum de Kom, namelijk Ontmoetingscentrum ’t
Ribbelt, en komt er in februari 2016 een derde
ontmoetingscentrum in Overijssel. Daarnaast
hebben wij nog meer nieuws voor u. Het Onvergetelijk programma is namelijk recentelijk uitgebreid naar het Drents museum in Assen. Verder
treft u een oproep aan voor het insturen van
brieven van mensen met dementie voor het aankomende boek van Ruud Dirkse en Marcel Olde
Rikkert en kunt u met uw interventies gericht op
het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie prijzen winnen.
Ook worden er in deze nieuwsbrief weer congrestips, leestips, maar ook cadeautips gegeven. Zo is
er nu bijvoorbeeld een agenda om niet te vergeten.
Wij wensen u veel leesplezier en alvast fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2016 toe!

Nieuwe ontmoetingscentra in Enschede
Begin 2015 heeft het Ontmoetingscentrum
Glanerbrug haar deuren geopend. Het centrum is
een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen AriënsZorgpalet en Bruggerbosch. Mensen
met een lichte vorm van dementie, maar ook hun
mantelzorgers zijn van harte welkom. Het programma van het ontmoetingscentrum is er op gericht, dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Op 3 november 2015 heeft ook Ontmoetingscentrum ’t Ribbelt haar deuren geopend en
op 1 februari 2016 zal het derde ontmoetingscentra in Overijssel opengaan, namelijk Ontmoetingscentrum Twekkelerveld.
Ontmoetingscentrum ‘t Ribbelt is een initiatief
van Bruggerbosch en Cura Twente. Het ontmoetingscentrum heeft haar eigen programma met
specifieke activiteiten die zorgen dat iemand met
dementie beter met veranderingen en onzekerheden om kan gaan. Maar er wordt ook verbinding
gezocht met de vele activiteiten van Cura Twente. Door het bezoek aan het ontmoetingscentrum
wordt de mantelzorger ontlast maar kan hij/zij
ook actief deelnemen aan de mogelijkheden die
het ontmoetingscentrum biedt, zoals bijvoorbeeld
helpen in het winkeltje van Cura Twente terwijl
zijn/haar partner een geheugenspelletje speelt
of aan het schilderen is. ’t Ribbelt is geopend op
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Het bevindt zich in wijkcentrum de Kom en voor
contact kunt u terecht bij Diana ter Grote via
telefoonnummer: 06 –23795357 of
e-mail:
ocribbelt@bruggerbosch.nl.

De redactie

1

Ontmoetingscentrum Twekkelerveld is ook een
initiatief van Bruggerbosch, maar ook van Power
en wordt gehuisvest in de Opstandingskerk.
Twekkelerveld is met ingang vanaf 1 februari
2016 elke maandag en donderdag geopend van
10.00 tot 16.00 uur. De inloopdagen in Ontmoetingscentrum Twekkelerveld zijn op 14, 18 en 28
januari van 10 tot 16 uur. Contact opnemen kan
via octwekkelerveld@bruggerbosch.nl of tel. 053460 77 77 (algemeen nummer Bruggerbosch).

nier naar kunst. Je kan niets fout zeggen”. Het is
een speciale activiteit binnen ons programma.
Wat mij opvalt is dat de mensen zo vrolijk terugkeren van het Stedelijk Museum, het is echt een
uitje.
In de avond bellen onze clubleden hun kinderen
om te vertellen over hun avonturen. De kinderen
vinden het heel fijn dat het Ontmoetingscentrum
dat organiseert en dat ze ook eens een enthousiaste moeder of vader aan de telefoon hebben.
Omdat we het vast in de agenda zetten gaan we
ook elke maand. Deze rondleidingen zijn inmiddels
in meerdere musea in Nederland (zie verderop in
deze nieuwsbrief Onvergetelijk programma) . Ik
denk dat het voor bezoekers van het Ontmoetingscentrum een zeer zinvolle activiteit is.

Nieuws uit Ontmoetingscentra
Allebei blij met het Ontmoetingscentrum
Hans heeft dementie en gaat sinds half februari
dit jaar twee keer per week naar het Ontmoetingscentrum van Vitras in Fort Vreeswijk. Terwijl Hans op een gezellige en actieve manier bezig
is in het Ontmoetingscentrum kan zijn mantelzorgster en vrouw Tiny op adem komen en haar
eigen gang gaan.
In eerste instantie vond Tiny het lastig om haar
man Hans naar het Ontmoetingscentrum te brengen. Uiteindelijk heeft zij dit toch gedaan en
hierdoor is zij wat ontlast als mantelzorgster.
Daarnaast gaat zij vaak naar lezingen in het Ontmoetingscentrum, neemt ze deel aan de gym en
spreekt zij tijdens de lunch samen met anderen
over haar situatie. Hans neemt in het Ontmoetingscentrum deel aan activiteiten zoals bewegingstherapie, de gezamenlijke lunch, wandelingen
en een quiz.
Lees meer over hoe het Hans en Tiny vergaat in
het Ontmoetingscentrum op:
http://www.vitras.nl/magazine/artikelen/allebeiblij-met-het-ontmoetingscentrum

Joke Bos, programmacoördinator Amsterdams
Ontmoetingscentrum De Pijp

Extra subsidie voor OC De Pijp in Amsterdam
Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp
krijgt al vele jaren naast de subsidie van de
AWBZ (nu de WMO) geld van Stadsdeel Zuid.
Dat geld is voor de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie die het centrum
bezoeken maar ook voor mantelzorgers die aan
komen lopen of via andere hulpverleners advies
komen vragen.
Doordat wij altijd veel naar buiten gericht waren
en allerlei groepen ontvingen uit binnen- en buitenland heb ik bij het Stadsdeel aangegeven dat
mensen uit Amsterdam, Nederland en over de
grenzen ons centrum willen bezoeken. Alzheimer
Nederland stuurt ook regelmatig groepen langs en
studenten van de Haagsche Hogeschool lopen elk
jaar een dag mee. Op die manier verspreiden we
onze kennis en ervaring met het begeleiden van
mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Met het AOC 3.0 in het vizier heeft de welzijnsorganisatie Combiwel, waar het ontmoetingscentrum onder valt, op mijn advies nu besloten om
25.092 euro van onze subsidie te besteden aan
een Kenniscentrum dat tevens ruimte biedt voor
het aanbieden van nieuwe begeleidingsmethoden,
zoals Dementelcoach (telefonische ondersteuning
voor mantelzorgers). De politiek wil graag weten
wat er op de Ontmoetingscentra gebeurt en wil
ook graag de trends weten. Het is dus belangrijk
dat wij goed bijhouden of er een verschuiving is
in de vraag, bijvoorbeeld meer alleenwonenden
waarbij de kinderen mantelzorg geven. Hierdoor
krijg je goed inzicht welke ondersteuning het
Ontmoetingscentrum moet bieden. Binnen de Gemeente is het belangrijk steeds het nut van het
Centrum en de rol in de wijk (wijkzorgoverleg)

Annette Stock en Ingrid Staarink,
Ontmoetingscentrum Nieuwegein

Verslag bezoek AOC de Pijp Onvergetelijk
Stedelijk
Elke maand gaan we met ongeveer 6 bezoekers
naar het Stedelijk Museum voor een speciale
rondleiding voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers in het kader van het project On-

vergetelijk Stedelijk

Wij hebben een vaste vrijwilliger en twee mantelzorgers die de mensen daarbij begeleiden.
Na afloop evalueren we met de mensen het bezoek. Iedereen is enthousiast. Met name het bezoek aan het museum vinden ze bijzonder maar
ook om zo samen met je vrienden van de club
schilderijen te bekijken is heel bijzonder. De
rondleiders vinden ze heel goed, ”aan iedereen
wordt iets gevraagd en zo kijk je op je eigen ma-
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duidelijk te maken. Een belangrijke rol is kennisoverdracht.
Regelmatig overleg met de politiek is van belang.
In Amsterdam Zuid is er altijd een voorjaars -en
najaarscongres van Zorg en Welzijn, de contacten die wij daar hebben zijn ook van belang voor
de financiering van het Ontmoetingscentrum.

seum (Eindhoven). De eerste rondleiding van Onvergetelijk Drents museum is op vrijdag 18 december 2015 om 14.30 uur tot 16.00 uur en hierna zal het iedere derde vrijdag van de maand terugkeren.
Aanmelden
kan
via
boekingen@drentsmuseum.nl of door te bellen naar
0529-377709
Documentaire ‘Papa’ wint prijs
Wat doet het met een tiener als haar vader op
jonge leeftijd dement wordt? In de prijswinnende documentaire 'Papa' staat de jonge Renée
centraal. Journalistiekstudenten Josselin Gordijn en Jet Verheijen van hogeschool Utrecht
wonnen met dit persoonlijke en aangrijpende portret van de familie Mantel de vijfde editie van
het Campusdoc Filmfestival.
Renée was dertien jaar, toen
er bij haar vader Frontotemporale dementie werd
geconstateerd. Voor de familie Mantel verandert er
veel, zo kan vader JanWillem op een gegeven moment niet meer thuis wonen.
In de documentaire is de
kijker getuige van het wegvallende contact tussen Renée, nu bijna zestien,
en haar vader.De documentaire is tegen een kleine vergoeding online te bekijken.
(https://vimeo.com/ondemand/papa).

Joke Bos, Combiwel, leidinggevende AOC de Pijp
Amsterdam

Ontmoetingscentra 3.0 start februari 2016!
Dit najaar is de subsidie voor het drie-jarige project Ontmoetingscentra 3.0 rondgekomen. Dit
project onderzoekt de koppeling van drie nieuwe,
effectieve vormen van begeleiding bij dementie
aan bestaande ontmoetingscentra, namelijk: DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning.
Via DemenTalent blijven mensen met dementie als
vrijwilliger actief in de samenleving. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en
professionals over dementie, begeleiding en zorg.
Het onderzoek wil inzicht geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van de
nieuwe begeleidingsvormen bij ontmoetingscentra. Als het verbrede aanbod meerwaarde heeft,
zal gestimuleerd worden dat dit landelijk beschikbaar komt. Er gaan 32 ontmoetingscentra
aan dit project deelnemen. Geplande start is februari 2016. Subsidiegevers van het project zijn
o.m. ZonMw-Memorabel, Alzheimer Nederland,
Stichting Diorapthe en enkele ouderenfondsen.

OPROEP voor alle Ontmoetingscentra: ‘Brieven
van mensen met dementie’
Onder de titel 'Ik heb dementie' bereiden Ruud
Dirkse (DAZ) en Marcel Olde Rikkert (directeur
Alzheimercentrum Radboud) een boek voor, dat
voorjaar 2016 zal uitkomen. Kern van dit boek
wordt gevormd door 60 brieven van mensen met
dementie aan (beginnende) lotgenoten, waarin zij
tips/suggesties geven over de eigen omgang met
de ziekte: wat heeft mij geholpen om de ziekte
een plek te geven in mijn leven? Persoonlijke verhalen, mooie anekdotes van mensen met dementie
zelf dus.
Inmiddels hebben zij de eerste brieven binnen.
Zij kunnen echter nog meer brieven gebruiken.
Vandaar hun verzoek ook aan de Ontmoetingscentra: "Kent u iemand met dementie in uw omgeving waarvan u zegt: "Wauw, wat gaat die mooi om
met zijn/haar ziekte", wilt u die persoon dan vragen om een dergelijke brief te schrijven?" Uiteraard is het prima als de persoon met dementie
geholpen wordt bij het schrijfproces, zo lang het
maar het verhaal van de persoon met dementie
zelf blijft en niet het eigen verhaal van een man-

SAVE THE DATE!!!
Op 3 maart 2016 vindt de bijeenkomst plaats van
de landelijke werkgroep ontmoetingscentra (14–
17u). Voorafgaand hieraan wordt een bijeenkomst
voor deelnemers aan het project Ontmoetingscentra 3.0 georganiseerd (13-14u). Verdere informatie volgt.

Nieuws Algemeen
Onvergetelijk-programma nu ook in Drents Museum in Assen
27 november was de feestelijke kick-off van het
Onvergetelijk programma in het Drents Museum
in Assen. Het programma biedt interactieve museumrondleidingen speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor deze rondleiding kunt u ook terecht bij het CODA (Apeldoorn), Centraal museum (Utrecht), Zeeuws museum (Middelburg), Natura Docet (Twente, Denekamp), Boijmans van Beuningen (Rotterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam) en het Van Abbemu-
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telzorger of zorgverlener wordt.
Meer info en aanmelden voor deelname kan via:
www.ikhebdementie.nl

ling van de ziekte van Alzheimer (Bron: Diabetes
Fonds, Mei 2015)

Effectieve zorg & behandeling bij dementie

Stimulerings- en Erkenningsprijs
Beide prijzen richten zich op interventies die de
zorg voor mensen met dementie verbeteren.
De Stimuleringsprijs helpt professionals en/of
mantelzorgers die een nieuw idee hebben om de
zorg voor mensen met dementie te verbeteren.
De winnaar krijgt een bedrag van € 1500,- om het
project op te starten en daarnaast zal er aandacht aan het project worden gegeven in Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie.
De Erkenningsprijs dient als beloning voor projecten die de kracht van hun professionals en
mantelzorgers optimaal hebben ingezet. Ook over
dit project verschijnt er een artikel in Denkbeeld
en de organisatie wordt beloond met een speciaal
ontworpen herinneringsbeeldje.
Men kan hierop reageren tot 1 april 2016 en de
prijs wordt uitgereikt tijdens het Denkbeeldcongres in mei 2016. Voor meer informatie over
de voorwaarde van deelname kunt u mailen naar
het redactiesecretariaat van Denkbeeld: Denkbeeld@bsl.nl.

Een greep uit de databank van de Informatiedesk
Effectieve zorg & behandeling bij dementie

‘Montessori activiteiten bevorderen agitatie,
affect en betrokkenheid bij mensen met dementie’
In Australië is onderzoek gedaan naar het effect
van één-op-één activiteiten, aangeboden volgens
het Montessori principe. De deelnemers aan het
onderzoek werden willekeurig toegewezen aan de
Montessori groep of de controlegroep. In de
laatste groep werden gesprekken gevoerd met de
persoon. Beide activiteiten werden twee keer per
week aangeboden in sessies van 30 minuten.
In de Montessori groep selecteerden de activiteitenbegeleiders voor elke deelnemer maximaal
tien activiteiten, gebaseerd op een gesprek met
de familie over de vroegere interesses en hobby’s
van de persoon met dementie. Na twee weken
werd in het half uur voor, tijdens en gedurende
een half uur na de activiteit onderzocht of er
tussen de groepen verschillen waren in agitatie,
affect en betrokkenheid van de deelnemers.
Tijdens zowel de Montessori als de controlegroep
sessies, verminderde het geagiteerde gedrag ten
opzichte van de momenten waarop geen interactie
werd geboden (voor en na de sessie). Ook hadden
deelnemers in beide groepen meer plezier en waren zij tevredener, toonden zij meer geïnteresseerd affect en minder neutraal affect en waren
zij meer (constructief en passief) betrokken bij
de activiteit. Echter, deelnemers aan de Montessori interventie lieten, vergeleken met de controlegroep op bijna alle fronten meer verbetering
zien. Hun mate van constructieve betrokkenheid
was zelfs twee keer zo groot als in de controlegroep!

Onderzoek: Link diabetes en Alzheimer
Door een verhoogde bloedsuiker in de hersenen
gaat ook de productie van het eiwit amyloid-beta
omhoog. Ophoping van dat eiwit kan leiden tot de
zogeheten plaques die ontstaan bij de ziekte van
Alzheimer en die de hersenfuncties aantasten.
Amerikaanse onderzoekers toonden in een studie
deze link tussen diabetes en Alzheimer aan.
Uit eerder onderzoek was al bekend dat mensen
met diabetes type 2 meer kans hebben op de
ziekte van Alzheimer. De vaatschade die veroorzaakt wordt door hoge glucoseniveaus lijkt hier
onder meer een rol te spelen. Deze nieuwe studie
laat een andere manier zien hoe die link waarschijnlijk werkt. Mensen met diabetes kunnen hun
bloedsuiker moeilijk onder controle houden. Zij
zijn aangewezen op insuline of andere medicijnen
om de hoeveelheid bloedsuiker binnen gezonde
grenzen te houden.
Een hoge dosis glucose zorgt ervoor dat hersencellen veel vaker signalen naar elkaar afvuren. Te
veel signalen in korte tijd leidt tot overproductie
van amyloid-beta. Een goed werkende alvleesklier
voorkomt een hoge bloedsuiker door met behulp
van insuline de bloedsuiker weer te verlagen. Lukt
dit niet, zoals bij mensen met diabetes, dan kan
dus overproductie van amyloid-beta ontstaan, wat
kan leiden tot plaques. Dit versnelt de ontwikke-

Van der Ploeg ES, e.a. A randomized crossover
trial to study the effect of personalized, one-toone interaction using Montessori activities on agitation, affect, and engagement in nursing home
residents with dementia. International Psychogeriatrics 2013 Apr;25(4):565-75
Download de hele factsheet over dit onderzoek
via de digitale Informatiedesk Effectieve zorg &
behandeling bij dementie.
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De Arbeiderspers (Prijs – 9,99 Euro)

Congrestips

Alzheimer vormt dé uitdaging
in de gezondheidszorg van
deze eeuw. Alleen al in Nederland zijn er zo’n 250.000
mensen met deze ziekte, een
aantal dat binnen enkele decennia zal verdubbelen.
Toch weten we weinig over
Alzheimer, en is er Het
Alzheimermysterie laat zien
wat de ziekte inhoudt, wat
het verschil is met dementie, hoe het te behandelen is en wat je kunt doen om het te voorkomen. Het boek bevat illustraties van Gijs Klunder.
Van de opbrengst van elk boek gaat 2 euro naar
wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer.

Grip op probleemgedrag in het verpleeghuis

Congres voor verpleegkundigen en verzorgenden
17 februari 2016, Reehorst, Ede
Kosten: 195,- (excl. BTW) (175,- vroegboekprijs
t/m 14 januari)
Inschrijven: http://www.congressenmetzorg.nl/congres/grip-op-probleemgedrag/

Op somatische verpleeghuisafdelingen kun je als
verpleegkundige of verzorgende te maken krijgen
met patiënten die zeer lastig gedrag vertonen.
Dat probleemgedrag kan een gevolg zijn van een
hersenbeschadiging, dementie, persoonlijkheidsstoornissen of lichamelijke oorzaken.
Hoe kun je probleemgedrag verhelderen en aanpakken? Hoe handel je bij agressie? Hoe onderscheid je een persoonlijkheidsstoornis van een
hersenbeschadiging? Helpt het toedienen van
medicatie en zo ja, welke dan? Op dit soort vragen wordt tijdens dit congres antwoord gegeven.

De magische wereld van Alzheimer – 30 tips
voor meer begrip en tevredenheid

Huub Buijssen
Spectrum Uitgevers (Prijs: 16,99 Euro)

Mensen
met
dementie
hebben
behoeften
en
verlangens als iedereen,
maar uiten ze alleen anders
dan voorheen. Aan de hand
van
vaak
persoonlijke
ervaringen onthult Huub
Buijssen, wiens beide ouders dement werden,
welk rijk gevoelsleven schuilgaat achter vreemde
uitspraken en lastige gedragingen. De auteur
maakt ook duidelijk hoe verlangens en behoeftes
van degene met dementie en zijn verzorger
kunnen botsen en hoe hier een uitweg in gevonden
kan worden. Liefde en verlangen kan zich uiten in
boosheid en agressiviteit, angst in ontkenning en
claimend gedrag, verdriet in opschepperij. De
auteur geeft praktische en direct toepasbare
tips om het leven met en zorgen voor iemand met
dementie lichter, aangenamer en vreugdevoller te
maken

Dag van de Dementiezorg

De nieuwste inzichten in diagnostiek, bejegening
en begeleiding

24 maart 2016, Reehorst, Ede
Kosten: 249,- (199,- vroegboekprijs t/m 9 februari)
Inschrijven:
http://www.nursingcongressen.nl/dementiezorg
Tijdens dit congres:
- Krijgt men inzicht in de laatste ontwikkelingen
binnen de dementiezorg en de mogelijkheden
van therapie.
- Leert men een brug te slaan naar mensen met
‘beschadigde’ hersenen, zoals bij dementie
- Ervaart men zelf hoe het is om oud te zijn met
het ouderdomssimulatiepak.
- Ontdekt men wat muziek kan betekenen voor
de kwaliteit van leven van mensen met dementie.
- En komt men erachter hoe een gunstige woonomgeving kan helpen om onverklaarbaar moeilijk
gedrag bij bewoners met dementie te verbeteren.
Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de werking
van het dementerende brein, de palliatieve fase
en omgaan met dementie in de ziekenhuissetting.

Dementie;Achtergronden en praktijkervaringen

Jan Pieter van der Steen
Christofoor Uitgevers (Prijs: 21,50 Euro)
Dit boek behandelt de
belangrijkste vormen van
dementie: de ziekte van
Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie (ziekte van Pick) en de
Lewy Body dementie. Het
gaat in op de diagnostiek,
begeleiding en omgang met

Lees- en cadeautips
Het Alzheimermysterie – Onderzoek naar de
oorsprong en genezing van alzheimer Wiesje van

der Flier en Philip Scheltens
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mensen met dementie Met het verlies van het
geheugen verdwijnen de herinneringen, de
biografie en daarmee de basis van het ik. Voor
sommigen wordt dit verlies van het 'zelf' als een
ondraaglijk geestelijk lijden gezien. De vraag om
euthanasie klinkt dan ook steeds vaker. Om
dementie beter te kunnen begrijpen wordt in het
boek de ontwikkeling van het geheugen beschreven. Het wordt duidelijk dat het geheugen eerder
een lichaamsgebonden en kosmisch geheugen is
dan een hersengeheugen. Door ons niet alleen te
fixeren op het ouder wordende fysieke lichaam
maar ook te kijken naar de ontwikkeling van de
vrijkomende levens-krachten in de ouderdom kan
op een andere manier naar dementie gekeken
worden en ont-staat een nieuw perspectief voor
degenen die lijden aan dementie.
Wijzer over geheugen

Georgie Dom
Consumentenbond
Alzheimer Nederland
(Prijs: 22,50 Euro)

toepassing van het programma be-schrijft in
concreet uitgewerkte stappen en handelingen
voor de ergotherapeut. De bijlagen in deel 3
bevatten praktische materialen die bruikbaar zijn
bij de toepassing van het programma.
Daginzicht agenda; om niet te vergeten

SAAM Uitgeverij (Prijs: 24,95 euro)

Onlangs verscheen de ‘Daginzicht agenda; om niet
te vergeten’’. Deze agenda, met handige dagindeling en aparte schrijfvelden voor de ochtend middag en avond, is speciaal gemaakt voor ouderen met een
geheugenprobleem. De agenda kan dus gemakkelijk door
hen worden gebruikt, zo nodig met hulp van een mantelzorger of hulpverlener.
De ‘Daginzicht agenda’ is een
co-productie van stichting
Doe Maar Zo! en SAAM Uitgeverij en is samen
met ouderen gemaakt door het re-integratie bedrijf Paswerk Grafisch in Cruquius. Ook hebben
artsen, ergotherapeuten en ervaren zorgverleners geholpen bij de ontwikkeling van de agenda.
De agenda is te bestellen via de volgende link
van stichting Doe Maar Zo!:
http://www.doemaarzo.nl/daginzicht/

&

Veel mensen die ouder
worden, maken zich zorgen
over hun geheugen. Dan
spookt al gauw het beeld
van Alzheimer door hun hoofd. Deze heruitgave
van de Consumentenbond en Alzheimer Nederland
vertelt of die angst gerechtvaardigd is, en geeft
handvaten om met dementie om te gaan. Hij legt
uit hoe het geheugen werkt en hoe je er zo goed
mogelijk voor kunt zorgen, en geeft informatie
over de verschillende soorten van dementie.
Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun
mantelzorgers

Maud Graff en anderen
BSL Uitgevers (Prijs: 51,99 Euro)

Dit boek bevat de beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw
evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek
en behandeling van ouderen
met dementie en hun mantelzorgers
aan
huis:
het
EDOMAH-programma.
In deze vorm van ergotherapie zijn alle elementen van succesvolle psychosociale interventies te
vinden: gerichtheid op persoonlijke behoeften en
mogelijkheden, en intensieve begeleiding. In deel
1 worden achtergronden gegeven van het interventieprogramma. Deel 2 is een werkboek dat de

Deadline kopij volgende
nieuwsbrief: 30 April 2016
De Helpdesk Ontmoetingscentra
is onderdeel van het Amsterdam
Center on Aging, ACA. Volg ACA
op Linkedin (ACA-Amsterdam Center on Aging) en
Twitter (@Adamcenteraging) voor actueel nieuws!
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