
    

Uitnodiging Wijktafel IJburg / Zeeburgereiland 

Wijktafel 20 juni 2019     

Training:  Omgaan met dementie.  

Plaats: sociaal cultureel centrum Ludo – Pampuslaan 1 (4e verdieping IJburgcollege) 

Tijd: 09.30 – 12.00 uur (Let op: start een half uur eerder dan normaal) Lunch van 12.00 tot 12.30 uur. 

Vooraf aanmelden voor training en/of lunch!  Maximaal 20 plaatsen beschikbaar. 

Dementie wordt volksziekte nummer 1. We krijgen er allemaal mee te maken. In onze familie- of 

vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Dat is soms zwaar, maar als we 

allemaal een beetje moeite doen, kunnen we veel voor elkaar betekenen. Zodat mensen met 

dementie en mensen in hun omgeving zo lang mogelijk van het leven kunnen blijven genieten.  

Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, 

pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan 

Dementie. Meer informatie: www.samendementievriendelijk.nl 

Twee trainers van Samen dementievriendelijk komen 20 juni naar IJburg om ons om te leren gaan 

met dementie. Dit op initiatief en kosten van HVO Querido op IJburg.  

Training Omgaan met dementie 

In de training leer je hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt. Het 

eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen van dementie. In het tweede deel 

wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tot slot wordt er besproken hoe je het 

geleerde kunt toepassen en worden er tips gegeven. 

Help je mee om IJburg en Zeeburgereiland dementievriendelijker te maken? 

Meld je aan voor de training voor 1 juni via bij knooij@dynamo-amsterdam.nl. Vermeld ook in de 

mail of je wilt mee lunchen na afloop.  

Let op: in verband met de training die wordt gegeven, is aanmelden vooraf verplicht. Er kunnen 

maximaal 20 deelnemers meedoen. Ook is de starttijd eerder dan normaal: om 09.30 uur.  

Ter voorbereiding: de trainers werken graag met praktijkvoorbeelden. Stuur je casus op die je wilt 

bespreken naar: knooij@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 

https://www.alzheimer-nederland.nl/
https://www.pggm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://deltaplandementie.nl/nl
https://deltaplandementie.nl/nl
http://www.samendementievriendelijk.nl/
mailto:knooij@dynamo-amsterdam.nl

