
Omgaan met een 
naaste met dementie 
 
 

 
 

 
 
 
Over de Cursus 
 
De cursus bestaat uit 5 online bijeenkomsten voor 

mantelzorgers. 

Hiervoor heeft u nodig: een laptop, tablet of computer 

met camera. Informatie over het installeren van het 

programma TEAMS krijgt u toegestuurd. 

 
 
Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon 

met dementie als voor de naaste omgeving. Tijdens deze 

cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over dementie. 

Deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met hun naaste 

met dementie kunnen omgaan. 
 
De toegevoegde waarde van deze cursus is dat  

ervaringen en tips gedeeld kunnen worden met 

mantelzorgers die ook zorgen voor iemand met 

dementie. Daarom kunnen professionals en vrijwilligers 

niet deel nemen aan deze cursus. Daarnaast is het van 

belang dat de persoon met dementie waarvoor gezorgd 

wordt nog thuis woont. 
 
Bij de cursus zijn een ervaren cursusleider, een 
casemanager dementie en een psycholoog betrokken. 
 
Aan de orde komen de volgende onderwerpen: 
 

Wat is dementie, verloop van dementie, welzijn van de 

mantelzorger, hoe gebruik maken van je eigen netwerk,  

regelzaken, het belang van de omgeving en de 

belevingsgerichte benadering. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitspraken oud cursisten: 
 
"Een eyeopener in deze zoektocht in de mist"  
 
"Verhelderend. Ik voel me niet meer zo alleen 
met de situatie” 
 
 
 

Deelname: 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor 

mantelzorgers uit de gemeenten 

Borne, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal  

 
Wanneer: 
 

Dinsdag 11 mei van 13.30 tot 15.30 uur 

Dinsdag 18 mei van 13.30 tot 15.30 uur 

Dinsdag 25 mei van 13.30 tot 15.30 uur 

Dinsdag 1 juni   van 13.30 tot 15.30 uur 

Dinsdag 8 juni   van 13.30 tot 15.30 uur 
 

 

Aanmelden: 
 

aanmelden@siztwente.nl of 085 - 7731720 

Als u niet kunt op de genoemde data en u 
heeft wel belangstelling, of u heeft behoefte 
aan meer  informatie, neem dan contact met 
ons op via het  telefoonnummer: 085-
7731720 (tussen 9.00 en 13.00 uur). 
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