Mill, 26 maart 2019

Geachte heer/ mevrouw,
Betreft: Alzheimer Café 15 april.
Op maandag 15 april, organiseren SWOM, de 4 KBO’s van de gemeente Mill en Sint
Hubert en Pantein samen met Alzheimer Nederland afdeling Land van Cuijk en Gennep
een Alzheimer Café met als thema: “Zolang mogelijk thuis blijven wonen, hoeveel
vrijheid is veilig”.
Het thema van deze avond gaat over de mogelijkheden die er zijn in de woning en
woonomgeving om de zelfredzaamheid en autonomie van mensen met de ziekte
dementie zo veel mogelijk te behouden.
Nu mensen met dementie langer thuis blijven wonen komen vrijheid en veiligheid vaak
onder druk te staan. Wat zijn de mogelijkheden in de woning en woonomgeving. Een
woning die veilig is, herkenbaar, vertrouwd voelt en waarin de bewoner met de ziekte
dementie zich goed kan oriënteren en vrij kan bewegen. En in de omgeving? Wat kun je
naast GPS bedenken. Hoe reageer je als mantelzorger? Hoe dementie vriendelijk is de
omgeving?
Patricia Verstraten, ergotherapeut in het Radboudumc in combinatie met een eigen
praktijk, geeft hierover een lezing. Patricia is medeauteur van de EDOMAH-richtlijn
(Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun mantelzorgers Aan Huis), waarbij zowel
de persoon met de ziekte dementie als de mantelzorger begeleiding krijgen in het
uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten en het dagelijks handelen.
De avond vindt plaats in Zorgcentrum Aldenhorst, Pastoor Maasstraat 7 te Mill van
19.30–21.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. Er zal zorgvuldig aandacht worden
besteed aan de publiciteit en in de gehele gemeente worden flyers opgehangen en
verspreid.
Indien van toepassing op uw werkzaamheden verzoeken wij u vriendelijk deze avond
onder de aandacht te brengen en op uw eigen website te plaatsen.
Namens de samenwerkende organisaties wil ik u van harte uitnodigen voor deze
bijeenkomst. Hopelijk tot 15 april.
Met vriendelijke groet,
namens de SWOM Werkgroep Gezondheid en Zorg,
Francine van der Duijn,

