Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de data kunt u contact opnemen
met Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei, tel. 088 - 60 50 500
of kijken op de website www.dementiegeldersevallei.nl.  
U kunt ook contact opnemen via het contactformulier op
www.dementiegeldersevallei.nl. of informatie vragen bij de
casemanager dementie.
Aanmelden
Ede: bij Malkander, tel 0318 208080 of
info@malkander-ede.nl
Wageningen: bij Solidez, tel 0317-468818 of
mantelzorgwageningen@solidez.nl
Renkum: bij Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei,
tel 088 6050500 of info@dementiegeldersevallei.nl

Omgaan met dementie
Cursus voor mantelzorgers en naasten over
het omgaan met veranderend gedrag

Omgaan met veranderend gedrag
Door hersenaandoeningen als dementie, CVA of de ziekte van
Parkinson veranderen mensen. De cursus ‘Omgaan met dementie’
gaat in op het veranderende gedrag als gevolg van deze ziektes, en
wat dat voor de naasten betekent. De deelnemers krijgen informatie
over het omgaan met de gedragsveranderingen en de cursus geeft
de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen met
anderen.

Doel
Het doel van de cursus is om deelnemers te informeren over de
gevolgen van de hersenaandoening. Daardoor zijn de partner
en andere familieleden beter in staat in te spelen op gedrag en
emoties en hierin een (nieuw) evenwicht te vinden. De zorg is
daardoor langer en beter vol te houden.

Voor wie
De cursus is bestemd voor mensen die zorgen voor een zelfstandig
wonende naaste met een hersenaandoening (dementie, ziekte
van Parkinson, CVA, enzovoorts). De deelnemers zijn partners of
kinderen, en soms ook andere familieleden, vrienden of buren.

Opvang
Soms kan een mantelzorger heel moeilijk van huis omdat de
naaste met dementie niet alleen achter kan blijven. Voor informatie
over opvang door een vrijwilliger kunt u terecht bij:
Ede: de Bezoek- en Opvang Service van Opella, 0318 752222
Wageningen: de Bezoek- en Opvang Service van Solidez,
0317-468818
Renkum: het sociaal loket, 026-3348111

Praktische informatie
 anneer: twee keer per jaar (voor- en najaar) in Ede/
w
Lunteren, Wageningen en Renkum.
door wie: de cursus wordt gegeven door een ervaren
casemanager dementie i.s.m. een lokale zorg-of
welzijnsorganisatie.
kosten: E 35,– (cursusmap).
duur: vier bijeenkomsten van twee uur, ‘s avonds of overdag.
per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen.
Bent u als vrijwilliger op zoek naar een cursus over dementie,
informeer dan bij Malkander of Solidez naar de mogelijkheden.

Dementie Gelderse Vallei

Dementie Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties dat zich richt op het bieden van goede ondersteuning
bij dementie. Dementie Gelderse Vallei biedt ondermeer cursussen,
informatie, vrijwilligers en persoonlijke begeleiding door case
managers. Dit zijn hulpverleners met jarenlange ervaring in de zorg.
Zij bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving.
www.dementiegeldersevallei.nl
088 6050500

