Circulaire nr 1
Dementie Vriendelijk Drenthe
Er worden voorlichtingen gegeven aan belangstellenden: mantelzorgers, buren, kennissen,
vrienden e.d.. Inmiddels zijn in maart en april 2016 voorlichtingen gegeven in Hoogeveen en
in Zorgcafé Westerbork.
Op 21 juni jl heeft het team Risicobeheersing van de Brandweer Drenthe een
scholing gevolgd. Bovendien werd na afloop hiervan het eerste certificaat
dementievriendelijk uitgereikt aan de Brandweer Drenthe. Ook aan de andere
hulpverleningsdiensten wordt scholing aangeboden.
Een scholing aan de notarissen van Notaris en Dementie (zie www.notarisendementie.nl)
wordt in 2017 herhaald.
Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, wordt in Hoogeveen aan vrijwilligers en
mantelzorgers via de Welzijnsinstelling en het Vrijwilligerscollege, een Carrousel van 3
workshops aangeboden over dementie, hoe om te gaan met emoties rond dementie en tips
en tricks voor het omgaan met mensen met dementie.
Ook vrijwilligers van particuliere dagopvangvoorzieningen kunnen zich aanmelden voor
een scholing. Op dit moment is er een scholing gaande aan vrijwilligers van dagopvang
Schoonebeek.
Gemeenten worden steeds belangrijker in de opvang van mensen met dementie. Immers
70% van hen woont gewoon thuis en zelfstandig; ze worden ondersteund door
mantelzorgers, familie, buren, kennissen, en gemeentelijke voorzieningen. Aan medewerkers
van gemeentelijke sociale wijkteams, Wmo loketmedewerkers e.d. wordt eveneens scholing
aangeboden. In Hoogeveen zijn deze inmiddels gepland in september 2016 a.s.

De afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland en het Netwerk Dementie Drenthe
ontwikkelen samen activiteiten die een bijdrage leveren aan het verwerkelijken van hun
droom: een Dementie Vriendelijk Drenthe. Er komt vier keer per jaar een circulaire uit,
met informatie over de voortgang.
Juli 2016
secretariaat@dementiedrenthe.nl of drenthe@alzheimer-nederland.nl

Circulaire nr 1
Dementie Vriendelijk Drenthe
Dementievriendelijk wonen betekent voor iedereen iets anders. Persoonlijke voorkeuren en
behoeften zijn heel verschillend. Onlangs is er een boekje uitgekomen met de titel
‘Dementie en Mantelzorg’; het handelt over de worsteling van het maken van de keuze voor
opname in een instelling. Voor sommige mensen is dat een schrikbeeld, maar voor een groot
aantal mensen betekent het ook een verbetering van de kwaliteit van leven. Het boekje is
gratis te bestellen via klantadviescentrum@icare.nl
Woningcorporaties kunnen een scholing aanvragen, zodat er meer begrip kan ontstaan over
leven met dementie en er rekening gehouden kan worden met hun wensen.
Het Onvergetelijk Drents Museum organiseert iedere derde vrijdag van de maand van 14.30
tot 16.00 uur een rondleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Opgeven
via boekingen@drentsmuseum.nl
Met supermarkten wordt op dit moment contact gezocht. Ook winkelpersoneel heeft te
maken met mensen met dementie. Hoe herken je signalen van dementie? En hoe ga je daar
dan op een goede manier mee om?
Ook dementievriendelijk worden? Doe GOED
Registreer nu op www.samendementievriendelijk.nl
Met de gratis training GOED omgaan met dementie leer je in simpele stappen beter contact te
maken als je een onbekende met dementie tegenkomt.
Geruststellen
Oogcontact maken
Even meedenken
Dankjewel

Heeft u belangstelling? Vraag een voorlichting aan!
Organiseert u ook iets in het kader van een Dementie Vriendelijk Drenthe? Laat het ons
weten!
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