Dementie in vogelvlucht
Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers
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Om u inzicht te geven in de ziekte dementie en de gevolgen daarvan
organiseert Lentis Team290 een algemene voorlichtingsbijeenkomst. Aan
deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, hij is onderdeel van onze
dienstverlening. Het aantal deelnemers per bijeenkomst is ongeveer twaalf en
hij wordt regelmatig georganiseerd. De bijeenkomst wordt verzorgd door twee
medewerkers van Lentis Team290. Graag nodigen wij u van harte uit.

Middagprogramma

Voor wie?

15.30 uur

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers waarbij hun partner/familielid
net de diagnose dementie te horen heeft gekregen.
U hebt te horen gekregen dat er sprake is van dementie.
Maar wat is dementie? Welke vormen zijn er? Wat kunt u verwachten?
Op deze en vele andere vragen willen we graag antwoord geven.

Wat kunt u ver wachten?
De bijeenkomst bestaat uit een algemene inleiding over de hersenen, over wat
dementie is en welke vormen er onderscheiden worden.
Tijdens de bijeenkomst wordt de film ‘Met mij is niks mis’ vertoond. Deze film
laat op een inzichtelijke wijze zien wat er kan gebeuren in de hersenen van
iemand met dementie en hoe zich dit uit in het dagelijkse leven.
Omdat elke situatie anders is en de film waarschijnlijk een heleboel vragen
oproept, is er ook ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen,
ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan.
Lentis Team290 adviseert u om deze bijeenkomsten te bezoeken en hoopt dat
u hierbij aanwezig kunt zijn.

13.30 uur
13.40 uur
14.30 uur
14.40 uur

Opening
Inleiding en de film ‘Met mij is niks mis’
Pauze
Gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen
van ervaringen.
Sluiting

Avondprogramma
19.30 uur
19.40 uur
20.30 uur
20.40 uur
21.30 uur

Opening
Inleiding en de film ‘Met mij is niks mis’
Pauze
Gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen
van ervaringen.
Sluiting

