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Vragen over dementie?
donderdag 16 september  |  14.00 - 16.00 uur

Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-Oost  |  Groenesteinlaan 16, Groningen

zaV e
zorg en aandacht voor iedereen

Het aantal mensen dat dement wordt, zal in 2050 verdubbeld zijn. In Nederland 

zijn het er dan inmiddels 600.000. Zoveel mensen, maar bepaald nog niet de 

gewoonste zaak. Want wat als iemand in jouw omgeving dement wordt? 

Of je wordt zelf dement... Als het zo dichtbij komt, roept dat veel vragen op.

Y Is het een ramp of het einde? Hoe zwart is eigenlijk de bril waardoor we naar 

dementie kijken? Kun je er ook op een positieve, mildere manier naar kijken?

Y Bij wie kun je terecht voor vragen? Voor steun? Hoe ga je ermee om?

Y Wat zijn de gevolgen? Word je direct in een verpleeghuis gestopt? Of kun je 

nog een hele tijd best prettig thuis wonen? Om er maar een paar te noemen.

Heb jij ook vragen over dementie? Wil je meedenken? Ben je benieuwd?

Kom jij ook? 
Meepraten en 
meedenken? 

Je bent van harte 
welkom! 

Annemarie

Femmie
Sjoerd



Drie sprekers vertellen over hun ervaringen met dementie

Y Een casemanager - Alette begeleidt al jaren demente cliënten en hun naas-

ten. Vanaf het eerste 'vermoeden' tot niet-meer-thuis-kunnen-wonen staat zij 

hen bij. Dag én nacht.

Y Een ervaringsdeskundige - Janny lijdt aan vergeetachtigheid en voelt zich lang 

niet meer de oude. Een half jaar geleden kreeg zij de diagnose 'dementie'.

Y Een saxofoniste - Astrid maakt muziek met bejaarden die gevorderd dement 

zijn. Zij vertelt over sprankjes hoop en vreugde. En laat onszelf 'een muzikaal 

proefje nemen'.

'Mijn moeder' vlak na haar diagnose:

"'t Was schrikken, maar ik voelde het al wel aankomen. Ik ben ook niet gek. Het verklaart wel een hoop... 

En plotseling is er allemaal hulp mogelijk. Het komt wel goed. Je hoeft je over mij geen zorgen te maken, hoor."

Iedereen met belangstelling 

is welkom!

Het is geheel gratis en de koffie, 

thee en cake staan klaar.

Kom jij ook? 

Meld je dan aan via 

themamiddagen@zavie.nl of 

050 571 3999  |  06 174 174 58

zaVie wil verbinden. En horen wat er speelt in de samenleving. Wij willen dat iedereen met ziekte, 

hoge leeftijd of een beperking een mooi, bevredigend leven kan leiden. Jij ook?  www.zavie.nl
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