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Mensen met dementie < 65 jaar 

Elly Robben, talentmakelaar  
Op 15 februari is Elly begonnen. Elly gaat 

organisaties zoeken die vrijwilligerswerk 

willen bieden aan mensen < 65 j. met 

dementie, mensen en organisaties aan 

elkaar koppelen en het proces verder 

begeleiden. Voorlopig zijn de werkdagen 

ma.mi./wo.mi./do. Mailen kan naar 

e.robben@zmbr.nl . 
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De ‘Dementietuin’ 
Op dit onderdeel van de site van Zmbr staat 

informatie over vernieuwende initiatieven 

voor mensen met dementie, zoals ‘Groen en 

grijs’ en ‘de Technokoffer’. Over de laatste 

kan Corrie Aarts c.aarts@dewever.nl alles 

vertellen en demonstreren. 

Informatie video’s van zo’n 11 minuten 

Een informatieve video over hulpmiddelen 

en zorg  https://youtu.be/3do5lHR4NIw , de 

geheugenwinkel in Tilburg, Phil Mutsaers. 

En een filmpje over hulp via zorgpad 1: 

https://youtu.be/NkA7_-rDzR0 
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Wet zorg en dwang voor mantelzorgers 

Alzheimer NL organiseert twee online 

informatiebijeenkomsten voor mantel-

zorgers over deze Wet. De behoefte aan 

informatie hierover bij mantelzorgers is 

groot. Mantelzorgers leren: 

• Hoe zorg ik ervoor dat mijn naaste 
vrijheid heeft, maar wel veilig is? 

• Wat als mijn naaste zich verzet tegen 
zorg die nodig is? 

• Hoe ga ik het gesprek aan over 
onvrijwillige zorg met de zorgverleners 
van mijn naaste? 

• Wat betekent de Wzd voor 
dagbesteding, thuiszorg en zorg in het 
verpleeghuis? 

• Welke rol speelt de coronacrisis? 
(verzet bij testen, vaccineren). 

Data: 1 maart 10:00 u.; 4 maart 19:00 u. 

Graag mantelzorgers hierop attenderen, 

bijv. door deze Nieuwsbrief door te sturen. 

Meer informatie en het aanmeldformulier: 

https://www.dementie.nl/nieuws/bijeenko

msten-over-vrijheid-en-veiligheid  

Agenda 

25 feb.: overleg Regioteam ‘Jonge mensen 

met dementie’. 

1 maart: Vera Snels start als projectleider 

eHealth en domotica bij dementie thuis. 

1 maart: online bijeenkomst voor 

mantelzorgers over wet zorg en dwang, zie 

hiervoor. 

2 maart, 13 – 16 uur: Webinar ‘Een 

dementievriendelijke gemeenschap in 

coronatijd. Hoe doe je dat?’ Opgave 

verplicht. 

25 maart, 11:00 u.: ROD (Regionaal Overleg 

Dementie van gemeenten, zorg, Alzheimer 

M.Br., PGraad [d.i. Programmaraad 

Zorgvernieuwing Psychogeriatrie]). Voor meer 

informatie: j.lam@zmbr.nl  
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Deze Nieuwsbrief  

verschijnt om de paar weken. Bestemd voor 

professionals en overige belangstellenden, 

betrokken bij het Dementienetwerk Midden-

Brabant. Reacties zijn welkom op j.lam@zmbr.nl.  

Als u deze nieuwsbrief niet meer, of juist 

rechtstreeks wilt ontvangen, mailt u dit dan naar 

j.lam@zmbr.nl . Ga voor vorige nieuwsbrieven 

naar de site van ZMBR. [Houd Ctrl ingedrukt en 

klik op onderstreepte woorden om naar sites te 

gaan].

 

mailto:e.robben@zmbr.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementietuin/
mailto:c.aarts@dewever.nl
https://youtu.be/3do5lHR4NIw
https://youtu.be/NkA7_-rDzR0
https://www.dementie.nl/nieuws/bijeenkomsten-over-vrijheid-en-veiligheid
https://www.dementie.nl/nieuws/bijeenkomsten-over-vrijheid-en-veiligheid
https://www.wijzijnzet.nl/agenda/evenement/webinar-een-dementievriendelijke-gemeenschap-in-coronatijd-hoe-doe-je-dat
https://www.wijzijnzet.nl/agenda/evenement/webinar-een-dementievriendelijke-gemeenschap-in-coronatijd-hoe-doe-je-dat
mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementie-netwerk-midden-brabant/richtlijnen-downloads-en-links-dementienetwerk/

