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Wilt u meer weten over dementie?
Dementie komt veel voor bij ouderen. Bij dementie wordt het geheugen steeds slechter. Ook
in de war zijn, zich anders gedragen en steeds minder goed na kunnen denken horen bij
dementie. Voor hulp gaat u naar de huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere
hulp.
Informatie over dementie vindt u op de website van Alzheimer Nederland, Venray
Dementievriendelijk en Hulp bij dementie.
Hulp bij dementie
www.hulpbijdementie.nl

Venray Dementievriendelijk
info@venraydementievriendelijk.nl
www.venraydementievriendelijk.nl
Alzheimer Nederland
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
033 303 25 02
info@alzheimer-nederland.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Wilt u weten hoe u kunt omgaan met iemand met
dementie?
Iemand met dementie verandert en wordt steeds afhankelijker van anderen.
Kijk op de websites van Alzheimer Nederland of Dementie.nl. Daar staat informatie over het
omgaan met iemand met dementie. Via DementieOnline kunt u een cursus volgen. Voor
advies kunt u bellen of een e-mail sturen.
In een Alzheimercafé ontmoet u andere mensen die te maken hebben met dementie
ontmoeten. Kijk op de website van Alzheimer Nederland voor een bijeenkomst bij u in de
buurt.
Elke derde donderdag van de maand is er een dansmiddag speciaal voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers. Kijk op de website voor meer informatie.
Dansmiddag dementie
Dansmiddagen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Elke 1e woensdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur in Wijkcentrum ’t Schöpke
Veltumse Kleffen 70b Venray
Elke 3e donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur bij Janssen Dansen en Sporten,
Raadhuisstraat 6 Venray
Raadhuisstraat 6
5801 MA Venray
0478 51 05 00
info@dansenensporten.nl
www.janssendansenensporten.nl/
Alzheimer Nederland - in uw buurt

Alzheimer Nederland - in uw buurt
Kijk ook bij

Mantelzorg
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