Circulaire nr 2
Dementie Vriendelijk Drenthe
Nadat in juni het eerste certificaat dementievriendelijk is uitgereikt aan het
team risicobeheersing van de Brandweer Drenthe, hebben weer twee groepen
dit certificaat ontvangen.
Op 20 september j.l. werd in Hoogeveen een scholing gegeven aan het
personeel van twee supermarkten, een ijssalon en een restaurant van de
Hoogeveense ondernemer Henri Offerein. De heer Offerein is een ondernemer die
begaan is met kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Hij attendeert zijn
personeel op de kwetsbaarheid van mensen met dementie en stimuleert een open en rustige
houding van zijn personeel. Hij heeft zijn personeel de mogelijkheid gegeven om een training in
dementievriendelijkheid te volgen, die door Alzheimer Drenthe en het Netwerk Dementie
Drenthe is gerealiseerd. Een Certificaat waard! Goed voorbeeld, doet goed volgen??!!

In de gemeente Hoogeveen is op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, aan
vrijwilligers en mantelzorgers een Carrousel van 3 workshops aangeboden over
dementie. Gemeenten worden steeds belangrijker in de opvang van mensen
met dementie. Op 13 en 29 september j.l. is aan medewerkers van de
gemeentelijke sociale wijkteams, Wmo loketmedewerkers scholing gegeven. De
gemeente Hoogeveen speelt bovendien een proactieve rol in een poging een experiment van
de grond te tillen in het kader van een integrale bekostiging van zorg voor wat betreft de ZVW
en Wmo. Mantelzorg Vitaal organiseert arrangementen voor mantelzorgers van mensen met
dementie. De gemeente Hoogeveen is vanwege deze en meer positieve initiatieven door
Alzheimer Drenthe uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. Op 21 september is
daarom het Certificaat uitgereikt aan de Burgemeester, de heer Karel Loohuis.

Voor het jaar 2016 zijn nog twee groepen genomineerd om het certificaat te ontvangen.
Er zijn voorlichtingen gegeven aan belangstellenden: mantelzorgers, buren, kennissen,
vrienden e.d. Een voorlichting in Emmen en voor de Denktank Noord staat gepland.

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.
Oktober 2016
secretariaat@dementiedrenthe.nl of drenthe@alzheimer-nederland.nl

Circulaire nr 2
Dementie Vriendelijk Drenthe
Op 22 september j.l. organiseerde Alzheimer Nederland –afdeling Drenthe in
samenwerking met het Netwerk Dementie Drenthe ter gelegenheid van Wereld Alzheimer
Dag in de Adventskerk te Assen een theatervoorstelling over dementie door Thomas
Borggrefe bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers en belangstellenden. De voorstelling
“Bovenkamer” gaf veel stof tot vragen, opmerkingen, ontboezemingen en tot nadenken.
De avond werd gratis aangeboden; er waren ruim 200 belangstellenden aanwezig.
De notarissen van Notaris en Dementie (zie www.notarisendementie.nl) realiseren een
nieuw aanbod voor mensen met dementie, en ouderen in het algemeen. (zie
www.koru.nu)
De scholing aan vrijwilligers van dagopvang Schoonebeek is met succes afgerond. Ook
vrijwilligers van particuliere dagopvangvoorzieningen kunnen zich aanmelden voor een
scholing.
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
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
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