DEMENTIE JOURNAAL
EERSTE EDITIE 2021, EEN UITGAVE VAN DEMENTIE VRIENDELIJK RIDDERKERK
1 OP DE 5
Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een
vorm van dementie, waarvan de ziekte
van Alzheimer de meest voorkomende
is. Hoe ouder je wordt, hoe groter het
risico op dementie. Door gezond te
leven kun je het risico op dementie
verkleinen. Dementievriendelijk
Ridderkerk vraagt regelmatig aandacht
voor de ziekte dementie.

TIPS VAN ERIC SCHERDER
Tijdens een ontmoeting in theater ‘Het Plein’ met
neurowetenschapper Eric Scherder leerden we veel
over het brein. Ook gaf hij handige handvatten om
zo lang mogelijk vitaal te blijven.

Jolande de Ruiter, werkzaam bij Wooncompas en bekend met de ziekte dementie in de familie
neemt namens Wooncompas de uitdaging aan… Wie volgt?

HOE DEMENTIEVRIENDELIJK BEN JIJ?
Dementie komt steeds vaker voor. De
kans dat je ermee te maken krijgt, zelf
maar ook op je werk, bij je sportclub of
in de winkel, wordt steeds groter. Het
helpt als mensen dementie niet alleen
herkennen, maar vervolgens ook iets
kunnen betekenen voor iemand met
dementie of diens mantelzorger. Omgaan
met dementie vraagt veel van de
omgeving van mensen. Daarom biedt het
programma Samen dementievriendelijk
trainingen ‘Omgaan met dementie’ aan.
Online, maar ook op locatie.
HELP JE MEE DOOR EEN TRAINING
TE DOEN?

We vragen iedereen in Ridderkerk,
inwoners maar ook organisaties,
bedrijven, scholen en verenigingen, om
mee te doen om Ridderkerk (nog meer)
dementievriendelijk te maken. Vandaar
we vanuit Dementievriendelijk Ridderkerk
bedrijven in Ridderkerk een kaart sturen

Hierbij enkele wetenschappelijk getoetste tips op een rijtje:

met de vraag: Hoe dementievriendelijk
ben jij? Met de kaarten willen we
bedrijven in Ridderkerk persoonlijk
uitnodigen om een training te doen. Wij
zorgen er voor dat alle deelnemers een
certificaat ontvangen en een bewijs dat
zij als winkel, organisatie of vereniging
hun steentje hebben bijgedragen aan
een Dementievriendelijk Ridderkerk.
Ook gaan we daarmee de organisaties
letterlijk op een locatiekaart zetten in
onze uitingen!

BEWEGING
Blijf in beweging; elke dag een klein stukje wandelen
houdt het brein actief en vitaal.
SPEL
Houd het brein actief door regelmatig een bord- of
kaartspel te spelen. Ook een dagelijkse puzzel in
krant helpt enorm.
MUZIEK
Het goed beluisteren van muziek, welke herinneringen
oproept, prikkelt de fantasie en verrijkt de
belevingswereld.

Medewerkers en vrijwilligers van
de gemeente Ridderkerk, Facet
Ridderkerk, Aafje en andere organisaties
hebben de trainingen al gevolgd of
gaan dat nog doen. Wooncompas,
de woningcorporatie in Ridderkerk
heeft toegezegd om in 2022 met het
personeel de trainingen te willen volgen
om zo een steentje bij te dragen aan een
Dementievriendelijk Ridderkerk.

HARTENKRETEN VAN
MENSEN MET DEMENTIE

“Laat mij meedoen
en genieten”

MANTELZORGEN GEEFT MIJ VOLDOENING
De Ridderkerker John Muller (60 jaar)
woont samen met zijn vriendin Helen en
is haar mantelzorger. In 2013 kreeg Helen
een zware hersenbloeding. Sinds een

paar jaar heeft ze ook een progressieve
hersenziekte die haar hersenen aantast.
John combineert nu zijn fulltimebaan bij
Shell met de zorg voor zijn vriendin.

Lees het volledige interview op www.dementievriendelijkridderkerk.nl of Scan de QR-code.

PARTNERS
De gemeente Ridderkerk wil zich samen met diverse organisaties in Ridderkerk de komende jaren
inzetten voor een dementievriendelijk Ridderkerk. De volgende partners onderschrijven de doelstellingen
van Dementievriendelijk Ridderkerk:
Gemeente Ridderkerk
Alzheimer Nederland
Karaat Mantelzorg
Salem
Facet Ridderkerk

Home Instead
Riederborgh
Aafje
Internos

Stichting de Toekomst
Zorgmies Regio BAR
Samendementievriendelijk.nl
Ridderkerk Langer Gezond

Wooncompas sluit zich ook aan. Wil jij ook een steentje bijdragen aan een Dementievriendelijk
Ridderkerk en meedoen? Neem contact op.

maak dementie
CONTACTbespreekbaar
Neem voor meer
informatie of een
persoonlijk gesprek
contact op met Mineke
Boon, projectleider
Dementievriendelijk
Ridderkerk.
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
(0180) 432 350
info@dementievriendelijkridderkerk.nl

DEMENTIEVRIENDELIJKRIDDERKERK.NL

