Over de Dementietafel
Het project ‘Dementietafel: delen en verbeteren’ is een project van
Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Het project is geïnitieerd door KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk
gehandicapten. Alzheimer Nederland ondersteunt het project met
expertise over Alzheimer cafés.
Dementietafel is een project voor familieleden, mantelzorgers en
professionele hulpverleners van ouder wordende mensen met een
verstandelijke beperking en (mogelijke) dementie. Aan de Dementietafel
kunnen zij in een ontspannen en open sfeer ervaringen uitwisselen over de
zorg en ondersteuning. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat
de zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een
verstandelijke beperking en (mogelijke) dementie verbetert en daarmee
hun kwaliteit van leven.
Het project wordt mogelijk gemaakt door:
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Uitnodiging
In gesprek over Palliatieve zorg
Maandag 3 april 2017 om 19.00 uur
Doetinchem - ’t Brewinc
Vrijdag 7 april 2017 om 14.00 uur
Arnhem - Activiteitencentrum Rijkerswoerd

Mensen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor ouder wordende
mensen met een verstandelijke beperking en (mogelijke) dementie, hebben ieder
hun eigen ervaringen en verhalen.
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Mijn zoon
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Mijn cliënt
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De Dementietafel
De Dementietafel is een plek waar u in een ongedwongen en open sfeer elkaar
kunt ontmoeten en uw ervaringen kunt delen. We praten met elkaar aan de
hand van een thema. Dit onder het genot van koffie, thee, een hapje en drankje.
De Dementietafel wordt georganiseerd door:

Beste genodigde,
U bent ouder, broer of zus, mantelzorger of professionele hulpverlener van iemand
met een verstandelijke beperking. Uw kind, familielid, bekende of cliënt wordt
ouder en/of dementeert, of u heeft vermoedens dat dit zo is. U wilt uw verhaal
graag delen. Of u wilt graag antwoorden op vragen die gaan over de zorg, o
 nder
steuning en omgang. Philadelphia Zorg, Elver Zorg, Siza, Estinea, De Lichtenvoorde
en Ieder(in) nodigen u graag uit voor een Dementietafel.
Op twee verschillende datums wordt de dementietafel georganiseerd, namelijk:
Maandag 3 april van 19.00 - 21.00 uur in ’t Brewinc in Doetinchem
Vrijdag 7 april van 14.00 - 16.00 uur in activiteitencentrum Rijkerswoerd
in Arnhem.

Programma
• Ontvangst met koffie en thee

• 	Welkom door de gastvrouw/gastheer en uitleg over de ervaringen met
de Dementietafel
• Inleiding op het thema ’Palliatieve zorg’
• In gesprek met elkaar over uw ervaringen met uw kind, familielid, cliënt
• Afsluiting

Adres naar keuze:
Activiteitencentrum Rijkerswoerd, Mr. P.S. Gerbrandysingel 45, 6836 KS Arnhem
of
‘t Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem.
Aanmelding

We willen graag weten of u komt, u kunt zich aanmelden voor:
Arnhem bij Jeltje Leffring (Siza): jeltje.leffring@siza.nl
Doetinchem bij Feike Duis (Elver zorg): fduis@elver.nl
Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u zich ook richten tot Diana Visch (Siza),
(06-22690495), diana.visch@siza.nl

Graag tot ziens
op 3 of 7 april!

