
In de gemeente Brummen 





 Het aantal mensen met dementie door de vergrijzing is 
vervijfvoudigd? 

 

 Ieder uur komen er in Nederland 5 mensen met dementie bij 

 

 Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar 

 

 300.000 mantelzorgers in Nederland zorgen thuis voor hun naaste 
met dementie 

 

 Je bent niet dement, maar je hebt dementie 

 

 De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer 



 

 Ernstige stoornissen in meerdere denkfuncties: 

 

 Geheugen 

 Taal 

 Oriëntatie in tijd of plaats 

 Planning 

 Organiseren 





 Maandagochtend in Brummen 
◦ Plein 5 

 Donderdagochtend in Eerbeek 
◦ Tjark Riks 

 

Van 10.00 uur tot 12.00 

- Koffie en praatje 

- Activiteiten met als doel:  

- De geheugenluikjes weer open  

  zetten én gezelligheid 

 



 Woont u in de gemeente Brummen? 

 Heeft u last van vergeetachtigheid? 

 Is er sprake van beginnende dementie? 

 Of een niet-pluis-gevoel? 

 

 U bent welkom!  

 Er is geen indicatie voor nodig. 

 Het kan soms zijn dat een huisarts of specialist u 
adviseert. 

 En… uw mantelzorger mag ook mee 
 Kosten: €2,- per ochtend 

 



 

 Voorbeeld activiteiten: 

 

 Spel of quiz over bepaald thema  

 Gastsprekers 

 Filmochtend / Dia ochtend 

 Sjoelen, spelletjes 

 

 De vrijwilligers en ik staan voor u klaar! 







 Advies gesprekken 
 

 Voorlichtingen in alle dorpen van de gemeente, 
samen met Alzheimer Oost Veluwe 
 

 Informatie over andere dagvoorzieningen 
 Alzheimer Cafés in regio 

 
 Ondersteuningsgroepen met 
   ervaren gespreksleiders 
 
 Boeken uitleen op het  
   Geheugensteunpunt 



 Wat is een casemanager? 

 

 Aanmeldpunt voor casemanagement 

 Informatiemiddag voor nieuwe aanmeldingen 

 Of doorverwijzen naar o.a. 
wijkverpleegkundigen, Knooppunt 
Mantelzorg en andere zorgbegeleiders 

 

 



 Dementievriendelijk? Doe GOED: 

 

 Geruststellen 

 Oogcontact maken 

 Even meedenken 

 Dankjewel     



 Wilt u meer informatie over dementie? 

 Wij organiseren graag een uitgebreide 
voorlichting in uw dorp 

 

 



 En weet: de deur staat voor u open,  

   tijdens één van onze activiteiten… 


