
Voor wie Inwoners van Utrecht die zorgen 

voor een naaste met dementie 

(partner, ouder, vriend etc). Dat kan 

thuis zijn of in een instelling. 

Aantal deelnemers: Maximaal 10 

Kosten voor deelname: gratis 

Wanneer: Donderdagmiddag, 13.15 —15.30 u 

22 en 29 maart, 5, 12 en 19 april,  

3 mei 2018 

We doorlopen deze reeks van zes 

bijeenkomsten samen als groep. 

Aanmelden bij: Andrea Lehr,  

consulent Bezoekdienst voor men-

sen met dementie, U Centraal,  

06 1158 1640  a.lehr@u-centraal.nl 

Waar: Odensehuis, Oudwijkerdwarsstraat 

148, 3581 LJ  Utrecht 

Omgaan met dementie 

Cursus voor naasten van mensen met dementie 

6 bijeenkomsten in Utrecht, maart-mei 2018 

Zorg je voor iemand met dementie, dan kom je allerlei vragen tegen: 

Wat is dementie nu precies? Doe ik het wel goed?  

Wat staat me te wachten? Waar kan ik meer ondersteuning vinden?  

Ik word er zo verdrietig van, hebben anderen dat nou ook?  

 

In deze cursus Omgaan met dementie wisselt u ervaringen uit en 

hoort u meer over het ziekteverloop en hoe u daarmee kunt  

omgaan.  

‘Soms hebben we echt contact en op andere momenten denk ik:  

waarom begrijpt hij mij nou niet!?! ‘ 
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