
Welkom bij de landelijke 
bijeenkomst Dementietafel!



 

Over de Dementietafel 
De Dementietafel is een project van KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.  
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ondersteunt het project met expertise. 

Aanvang 12.00 uur. Afsluiting 16.30 uur. Toegang gratis.  

Voor medewerkers van, betrokkenen bij en belanghebbenden in de Dementietafel. 

Programma 
12.00 uur: Inloop - koffie/thee/broodjes 
• Welkom en stand van zaken Dementietafel 

(DT) 
• Informatietafels, ontmoeten, ervaringen  

delen 
 
13.00 uur: Programma (H)erken jij dementie bij 
mensen met een verstandelijke beperking?  
• Alain Dekker (onderzoeker) over onderzoek 

doen en vertalen van resultaten naar praktijk 
(Hoe betrek je de DT?) 

• De campagne ‘Herken jij dementie?’, 
informeren naasten/professionals via DT 

• Voor alle DT’s een informatiepakket 
 
15.00 uur: Naasten werven en budget genereren 
Discussie, tips en trucs o.l.v. Ingrid Beerse.  
 
16.00: Evaluatie, hapje, drankje, afsluiting 
 
Meer informatie en aanmelden:  
Sandra Overbeek, s.overbeek@kansplus.nl,  
06 460 25 964. 
 

Landelijke bijeenkomst Dementietafel 
Ontmoeten, succes delen, netwerken, verdiepen 

Dinsdag 1 oktober – VGN, Oudlaan 4 in Utrecht 



Dickie van de Kaa – welkom en opening

• Ieder jaar een bijeenkomst landelijk voor werkgroepleden DT en anders betrokkenen. 
Dit is de vierde keer. 

• Bij VGN, dank!
• Doel: ontmoeten, informatie delen, netwerken
• Dit keer in het teken van het programma (H)erken jij dementie?
• Kort uitleg over dit programma: toerusten van naasten met informatie en kennis 

Dementietafel hard bij nodig



Sandra Overbeek – Toerusten naasten

• Sinds 2012 betrokken bij Dementietafel
• Voorstelrondje – Vanuit welke betrokkenheid zijn júllie hier?
• Dementietafels (stavaza)

• Andere onderdelen: diepte-interviews, digitale dementiekamer, toolkit met info
• Delen op www.dementietafel.kansplus.nl / Facebook / Linkedin
• Inventariseren van vragen die er zijn? (post-its)

http://www.dementietafel.kansplus.nl/


Project 2: 
Toerusten mensen met een verstandelijke 

beperking en hun naasten
Projectleiding: 

Dickie van de Kaa, Sandra Overbeek



Om welke informatie gaat het?

• Bewust maken dat dementie bij mensen met verstandelijke beperking 
voorkomt
• Hoe ziet dementie bij mensen met verstandelijke beperking er uit
• Wat te doen bij vermoeden van dementie
• Hoe kun je samen bespreken wat signalen zijn en diagnose is + hoe je 

ondersteuning biedt
• Hoe ga je om met emotionele impact op naasten



Dementietafels

• In voortraject al veel informatie/vragen bij Dementietafels opgehaald
• In vervolg aansluiten bij acht Dementietafels
• Organiseren van twee nieuwe Dementietafels (Amsterdam en Noord-

Brabant)
• Bij DT’s informeren we over de onderwerpen en halen we vragen op
• Campagnematerialen inzetten



Diepte-interviews

• 10 deelnemers werven bij Dementietafels
• Vragen verkennen:
• Wat hebben naasten nodig om proces met zorgverleners aan te gaan
• Welke impact heeft diagnose dementie op naasten
• Wat kan hen helpen hiermee om te gaan

• Input voor ontwikkelen materialen (in samenwerking met andere 
projecten)



Hier	staan	de	Demen-etafels	
Drachten	&	
Heerenveen	

Groningen	

Assen	&		
Hoogeveen	

Emmeloord,	
Lelystad	&	Almere	

Borne	

Arnhem,	Doe-nchem,	Aalten	

Geleen	
Vught	&		
Veldhoven/	
Eindhoven	

Zierikzee	&		
Goes	&	Vlissingen	

Nootdorp,	Nieuwveen	&	
Zwammerdam	

Soest,	Nieuwegein			
&	Amersfoort	

Alkmaar	

Velp	

Amsterdam	e.o.	

West	Brabant	



Congres voor naasten

• Toegankelijk voor iedereen
• Primaire doelgroep: naasten van mensen met een verstandelijke 

beperking (en mogelijk dementie)
• Workshops en theater



Ingrid Beersen – campagne (H)erken jij dementie?





Alain Dekker – onderzoek vertalen naar Dementietafel



Ingrid Beersen – naasten werven voor Dementietafel


