DEMENTIE JOURNAAL
TWEEDE EDITIE 2022, EEN UITGAVE VAN DEMENTIEVRIENDELIJK 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 u wordt, hoe groter het
risico op dementie. Door gezond te
leven kunt u het risico op dementie
verkleinen. Dementievriendelijk
Ridderkerk vraagt regelmatig
aandacht voor de ziekte dementie.

LEESTIP: KAPSALON ROMY
Kapsalon Romy is een prachtig kinderboek over een eigenzinnige
oma en haar kleindochter van succesvol kinderboekenschrijfster
Tamara Bos. Het boek is geschreven voor kinderen van 8 tot 12
jaar en kost € 13,95, verkrijgbaar bij boekhandels en Bol.com.

DEMENTIE EN ONTSPANNING
Actief bezig zijn met een hobby of sport is
voor iedereen belangrijk, ook voor mensen
met beginnende dementie. Het houdt de
hersenen actief, het houdt u fit en u blijft er
mee onder de mensen.
Wandelen en fietsen zijn activiteiten die u
gemakkelijk kunt doen. Met een clubje of
alleen. Als u graag alleen wandelt of fiets en
u bent bang dat u verdwaalt, dan kunt u met
verschillende apparaatjes in contact blijven
met uw naaste en kan uw naaste zien waar u
bent, bijvoorbeeld een alarmeringssysteem.
Ook een gegraveerd polsbandje met
uw naam en telefoonnummer kan al
geruststellend werken.

Blijf dus vooral zingen, dansen, puzzelen,
schilderen, handwerken, houtbewerken.
Als het niet meer zo gaat zoals u gewend
was, kunt u kijken of u met kleine
aanpassingen de hobby toch kunt blijven
doen. Als u sport- of hobby-activiteiten
doet bij een club of vereniging, probeert
u dan zo lang mogelijk deze activiteiten in
groepsverband te blijven doen. U kent de
leden, de leden kennen u. Het kan verstandig
zijn om het (in kleine kring) wel bekend te
maken dat u geheugenproblemen hebt. Dan
is er meer begrip en kunnen leden u ook
helpen.

DANKBAAR DAT IK ER VOOR MIJN
MOEDER KAN ZIJN
Jolande (55 jaar) de Ruiter heeft een man
en twee studerende kinderen. Samen met
haar zussen zorgt ze voor haar moeder
die Alzheimer heeft. Jolande vertelt over
de periode waarin ze de zorg voor haar
moeder combineerde met haar eigen
baan en gezin.
Lees het volledige interview op
www.dementievriendelijkridderkerk.nl
of scan de QR-code.

Er is steeds meer aandacht voor een
dementievriendelijke samenleving.

HARTENKRETEN VAN
MENSEN MET DEMENTIE

“Blijf met mij
in gesprek”

maak dementie
bespreekbaar

GEHEUGENPALEIS IN SLIKKERVEER
Dit jaar startte SOL met een tweede geheugenpaleis; een ontmoetingssoos voor mensen die
vergeetachtig worden of een lichte vorm van
dementie hebben. Door middel van bewegen
en muziektherapie, spel en creatief bezig zijn
wordt deelnemers een goede daginvulling
geboden waarbij gezelligheid voorop staat en

Geef jij
niet thuis
als iemand
de weG
naar huis
vraaGt?

de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.
Iedere dinsdag van 10.30 tot 15.00 uur in
Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer aan de
Reijerweg 62. Er geldt een eigen bijdrage van
€ 3,00 per dag voor de lunch, koffie en thee.
Er is geen indicatie nodig. Aanmelden kan via:
svanderzijden@solnetwerk.nl

CONTACT
PARTNERS
De gemeente Ridderkerk wil zich samen met diverse organisaties in Ridderkerk
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
Wooncompas

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

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

Mineke Boon neemt afscheid van Facet
Ridderkerk en daarmee van het project
Dementievriendelijk Ridderkerk. Wij wensen
haar veel succes in de toekomst. Haar opvolgster
Lilian Spronk start op 15 maart als projectleider.
Heb je vragen of wil je meer informatie
over Dementievriendelijk Ridderkerk?
Neem contact op:
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
(0180) 432 350
info@dementievriendelijkridderkerk.nl
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