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Gezichten van Dementie, Herman van Hoogdalem

OVERZICHT:
Hoe dementievriendelijk is de Hoeksche Waard?
Om te weten of de Hoeksche Waard
dementievriendelijk is, wordt in samenwerking met
Gemeente Hoeksche Waard en GGD zhz een
onderzoek gedaan onder inwoners om te achterhalen
of mensen dementie kunnen herkennen, weten waar
ze informatie kunnen vinden, enzovoort.
Het onderzoek loopt nog, dus als u het nog niet heeft
ingevuld, dan kan dat nog. Klik hier om meteen naar
het onderzoek te gaan.

Onderzoek: Hoe
dementievriendelijk is de
Hoeksche Waard?
Schottenvrije dementiezorg
Trainingen GOED weer gestart
Jonge mensen met dementie
Van Alzheimer Nederland
Deze nieuwsbrief ontvangt u van
de projectgroep
Dementievriendelijke Hoeksche
Waard
Heeft u vragen over de
dementievriendelijke Hoeksche
Waard, of wilt u deelnemen aan
het Lerend Netwerk dat nadenkt
over hoe we de Hoeksche Waard
nog meer dementievriendelijk
kunnen maken? Neem dan contact
op met de coördinator, Conny
Bouwer, via mail, of 06-28771217.

Quote om te onthouden
Wat een prachtige quote van
Jamie Calandriello.
'Dementie kan een persoon
"verbergen", maar er is nog
steeds een mens die je liefde
en aandacht nodig heeft.'
Dementie doet mensen
veranderen, de diagnose
maakt mensen soms boos,
verdrietig of zelfs agressief.
De zorg voor mensen met
dementie is soms zwaar (maar
zeker ook dankbaar). Besef
op de moeilijke momenten
dat er onder de ziekte nog
altijd een mens schuilgaat die
jouw liefde en aandacht nodig
heeft.
(Bron: Samen
Dementievriendelijk)

Schottenvrije dementiezorg
Samenwerken over de
verschillende domeinen - en
bijbehorende wettelijke schotten
- heen is makkelijker gezegd dan
gedaan. Het is een reis die je met
elkaar maakt.
De gemeente Hoeksche Waard
zet zich al jaren in voor een
dementievriendelijke
samenleving.
Binnen een dementievriendelijke
samenleving past een
vereenvoudiging van het proces
voor het aanvragen van
Dagbesteding voor onze
inwoners met dementie.
Daarom hebben
vertegenwoordigers van de
casemanagers dementie en het
team Wmo gekeken welke
mogelijkheden benut kunnen
worden in het huidige Wmo-

proces om de aanvraag voor
Dagbesteding te versnellen.
Het doel van de gemaakte
werkafspraken is om de inzet van
Dagbesteding waar nodig met spoed
mogelijk te maken.
Bij deze doelgroep is dit van groot
belang omdat de zorg vaak pas wordt
aangevraagd als het al niet langer
meer gaat en/of dat het risico
aanwezig is dat cliënt besluit om de
hulp toch weer niet te aanvaarden als
het langer duurt.
Daarnaast heeft de casemanager de
hele situatie al uitgebreid in kaart
gebracht en wordt het vaak als
onnodig belastend en niet efficiënt
ervaren om de Wmo-consulent het
huisbezoek opnieuw te laten doen.
Bekijk hier het kennisdossier

Trainingen GOED online
Op 27 mei was een online
van vragen die in de chat of
presentatie GOED omgaan met
mondeling beantwoord werden, was er
Dementie, georganiseerd door de toch een goede uitwisseling mogelijk.
Vrijwilligerscentrale Hoeksche
Waard.
Na de zomer hopen we de GOEDtraingen ook weer fysiek aan te bieden.
Er schreven zich 12 deelnemers
voor in, zelfs iemand uit het
oosten van het land.
Hou hiervoor de website in de gaten,
Online is de interactie wat
of abonneer je op de nieuwsbrief van
lastiger, maar aan de hand
Welzijn HW.

Jonge mensen met
dementie

Tip: bekijk het webinar
Dementie onder de loep

De casemanagers Janske
Berghuis en Yfke van de Repe
hebben het afgelopen jaar de
opleiding Jonge mensen met
Dementie gevolgd aan
Hogeschool Inholland. Zij
hebben gezien dat jonge
mensen met dementie veel
eenzaamheid en onbegrip
voelen als zij met hun klachten
bij hun huisarts of in hun
omgeving te rade gaan.
Symptomen worden niet
herkend en een diagnose
wordt vaak pas laat gesteld.
Terwijl een vroege diagnose
juist zo belangrijk is.
Alzheimercentrum Nederland
wordt door Janske en Yfke
aangehaald als het gaat om de
diagnostiek en zij refereren
ook aan het Kenniscentrum
Dementie op jonge leeftijd.
Met hun opleiding hopen zij
de zorg voor jonge mensen
met dementie te helpen verbeteren en meer aandacht
te krijgen voor het onderwerp.

In het webinar Dementie
onder de loep brengen
experts op het gebied van
dementie je op de hoogte van
het laatste nieuws over
onderzoek, preventie en
risicofactoren. De uitzending
duurt een uur en is gratis
terug te kijken. Ook is er een
samenvatting gemaakt, zodat
je de belangrijkste punten
rustig kan teruglezen.

Kijktip van Alzheimer
Nederland
Vanuit het Nederlands
Openluchtmuseum
presenteert Dionne Stax op
woensdag 30 juni het liveprogramma Herinneringen
voor het leven - stop
dementie. In de uitzending
spreekt ze met onderzoekers,
mensen vertellen hun
persoonlijke verhalen en er
zijn bijzondere optredens. Het
doel is om aandacht te vragen
voor dementie en donateurs
te werven. De uitzending is
om 20.30 uur te zien op NPO
1
Lees meer>

Meer lezen en het webinar
bekijken? Klik hier.

Voor in uw agenda:
Op dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Deze week zal de projectgroep
Dementievriendelijke Hoeksche Waard ook van zich laten horen. Wat er precies gaat gebeuren
en waar, hangt nog even af van de mogelijkheden die er dan zijn. Daarover later meer. Noteer
wel alvast dat u deze week ruimte houdt voor inspiratie rondom dementie!
De afbeelding op de eerste pagina is een uitsnede uit een aquarel van Herman van Hoogdalem, uit
de serie 'Gezichten van Dementie', dit jaar het thema van Wereld Alzheimerdag. De expositie was
in 2019 te zien in de Hoeksche Waard ter ere van het lustrum van het Odensehuis HW.

