
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de diagnose dementie is gesteld, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Er zijn veel 

veranderingen en er komt veel op u af. Zoekt u relevante informatie over dementie? Wilt u 

weten waar u in Wageningen terecht kunt met uw vragen en welke ondersteuning u kunt 

krijgen?  In deze wegwijzer vindt u meer informatie hierover.   

 

Vergeetachtig of dementie?  
Als we ouder worden hebben veel mensen last van vergeetachtigheid. Het geheugen werkt niet meer 

zo snel als voorheen. Bij vergeetachtigheid wordt het moeilijker om dingen tegelijk te onthouden. Hier 

hoeft u niet altijd direct ongerust over te zijn. Bij vergeetachtigheid herinnert u zich tijdelijk iets niet 

meer. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen. De hersenen verwerken de 

hersenen niet goed meer. Bij dementie komt deze informatie niet meer terug. Dementie is een 

verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vormen zijn de ziekte van Alzheimer, 

vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. De ziekte verloopt niet bij 

iedereen hetzelfde. Er is over de vormen van dementie veel informatie beschikbaar via internet. Wilt u 

hier meer over weten?  

 

 

 

 

 

 

Houdt uw zorgen niet voor uzelf.  
Vraagt u zich af of het vergeetachtigheid is of dat er sprake is van dementie? Blijf 

dan niet lopen met uw vragen en/of zorgen. Bespreek deze in uw netwerk, bij de 

huisarts of bij een organisatie.  

 

Waar kunt u terecht met uw vragen?  
In deze folder zetten wij op een rij welke mogelijkheden er in Wageningen zijn.   

 

De huisarts 

Met de huisarts bespreekt u vragen en twijfels over geheugenproblemen van uzelf of 

uw naaste. De huisarts kan onderzoek doen, een diagnose stellen of doorverwijzen 

naar de geriater voor verder onderzoek en diagnostiek. 

 

 
Startpunt Wageningen 
Het Startpunt is in Wageningen de centrale plek waar u terecht kunt met vragen over wonen, zorg, 

welzijn, financiën. Het Startpunt is er voor alle inwoners van Wageningen. In het Startpunt werken 

deskundige medewerkers. Een eerste gesprek vindt op het Startpunt of bij u thuis plaats.  Uw vragen 
worden besproken. U krijgt informatie en advies van een deskundige medewerker. Als u ondersteuning 

nodig heeft, regelt de Startpunt medewerker met u het vervolg. Het Startpunt organiseert ook 
bijeenkomsten over diverse thema’s. Op de website en sociale media vindt u welke activiteiten er op 

de planning staan.  
 

Meer informatie  

Bezoekadres:   Rooseveltweg 408A 
Postadres  Postbus 1 
   6700 AA Wageningen 

Openingstijden:  Maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur. Vrijdag van 9.00-13.00 
uur 

Website:  www.startpunt.nl 

E-mail   Startpunt@wageningen.nl 

Hoe houd ik de 

zorg voor mijn 

dementerende 

vrouw vol nu ik 

zelf ook ouder 

wordt?   

Blokje met websites 

 

 

http://www.startpunt.nl/
mailto:Startpunt@wageningen.nl


 

Telefoon  0317-410160 
Whatsapp   06-22592434  

Facebook  @StartpuntWageningen 
Twitter   @StartpuntWag 
 

Case-managers van Dementie Gelderse Vallei 

Wilt u advies en begeleiding bij dementie? Schakel dan een case-manager ins. Deze persoonlijk 

begeleider helpt u bij het organiseren en coördineren van de juiste zorg en het omgaan met de 
gevolgen van dementie. U vraagt deze begeleiding aan via uw huisarts of rechtstreeks.  Case-
managers bieden hulp bij het zoeken naar en coördineren van de juiste hulp. Zoals bijvoorbeeld het 

realiseren van een goed dagindeling, omgang met dementie. Het doel is dat u zoveel mogelijk de regie 
over uw leven behoudt en zo lang mogelijk thuis blijft wonen.  

 

Informatie 

Telefoon:    088-605 0500  

Wanneer:   werkdagen van 09.00-17.00 uur  

Email:    info@dementiegeldersevallei.nl 

Website:  www.dementiegeldersevallei.nl 

Email:    info@dementiegeldersevallei.nl. 

 

Informatie en advies door een wijkverpleegkundige 

Informatie en advies door een wijkverpleegkundige 

Bezoek aan huis (max. drie keer) van een 

wijkverpleegkundige die u advies en informatie kan 

geven. Dementie Gelderse Vallei,  

 

Telefoon: 088-605 0500. 

 

Mantelzorg Wageningen 

Zorgt u een lange tijd voor iemand met dementie? Is dat een familielid, vriend of een goede kennis of 

buur. Dan bent u een mantelzorger. Bij Mantelzorg Wageningen kunt u terecht voor informatie en 

advies over het zorgen voor uw naaste en het zorgen voor uzelf. Mantelzorg Wageningen organiseert 

ook diverse cursussen, gespreksgroepen en bijeenkomsten. Ook komt er regelmatig een nieuwsbrief 

uit met interessante informatie. Bent u nog niet aangemeld als mantelzorger? Neem dan contact op. 

Mogelijk heeft u als mantelzorger ook recht op het mantelzorgcompliment. Dit is een jaarlijkse 

waardering voor mantelzorgers. Meer informatie hierover krijgt u bij Mantelzorg Wageningen of het 

Startpunt.   

 

Telefoon:    0317-468 818 of 06-23 031 648   

Email:    mantelzorgwageningen@solidez.nl 

Facebook   @mantelzorg.wageningen 

Twitter   @MantelzorgW 

 

Odensehuis 

Het Odensehuis is een Ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met geheugenklachten, 

beginnende dementie en hun naasten. Loop binnen voor een kop koffie, een vraag, advies of om mee 

te doen aan de activiteiten.  

 

Openingstijden maandag tot en met donderdag van 10.00-16.00 uur. Er is een inloopochtend 

op de eerste zondag van de maand van 11.00-13.00 uur.  

Adres:    Hesselink van Suchtelenweg 6B, Wageningen  

Telefoon:   0317 410 194 of 06-43 890 432.  

Met opmerkingen [b1]: Is dit AIV?? En bestaat dit 
nog??  

mailto:info@dementiegeldersevallei.nl
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E-mail:    post@odensehuisgelderland.nl. 

Website:   www.odensehuisgelderland.nl  

Facebook:  @Odensehuis_Gld 

Twitter:  @Odensehuis_Gld 

 

Gesprekspartner voor naasten van iemand met dementie 

Op Koers biedt u een luisterend oor en ondersteunt partners, (schoon)dochters, (schoon)zonen en 

andere betrokkenen. Gespreksthema’s zijn onder andere het omgaan met een andere rol bij dementie, 

aanvaarding van de ziekte en de gevolgen.  

 

Meer informatie  

Telefoon:    06-18 7 13 906,  

Email:    marleen.schippers@opkoers.net   

Website:    www.opkoers.net 

 

Informatiekoffer 

Er is een informatiekoffer beschikbaar met folders, boeken en DVD’s over de gevolgen van dementie, 

informatie over praktische hulpmiddelen, bezigheden. De informatiekoffer is te leen voor naasten, 

hulpverleners en docenten.  

 

Telefoon:   088-605 0500 of  

Email:    info@dementiegeldersevallei.nl. 

 

Zoekt u contact met lotgenoten een cursus of gespreksgroep? In Wageningen is een breed 

aanbod aan cursussen en gespreksgroepen op het gebied van dementie. In een 

gespreksgroep of een cursus krijgt u praktische tips aangereikt. U wisselt ervaringen uit 

met andere deelnemers.   

 

Gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie  

Deze gespreksgroep/cursus is bedoeld voor mensen die in een beginstadium dementie en die de 

behoefte en de mogelijkheid hebben om over hun ziekte met ‘lotgenoten’ te praten. Dit aanbod geldt 

als er voldoende deelnemers zijn.  

 

Door welke organisatie wordt dit georganiseerd??  

Informatie:  

Waar:  

Telefoon:    088-605 0500 

Email:    

Website:   

 

Gespreksgroep voor naasten 

Wilt u deelnemen aan een gespreksgroep voor naasten? U kunt in deze kleine groep ervaringen en 

suggesties uitwisselen. Deze gespreksgroep wordt georganiseerd door een ervaringsdeskundige van 

Mantelzorg Wageningen. Kijk op de website wanneer deze gespreksgroep start.    

 

Meer informatie  

Telefoon:   0317-468 818 of 06-23 031 648 

Email:    mantelzorgwageningen@solidez.nl  

Website   mantelzorgwageningen@solidez.nl. 

 

 

Met opmerkingen [b2]: Graag toevoegen  
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Cursus Omgaan met veranderend gedrag 

Dit is een cursus van vier avonden/middagen voor naasten van mensen met dementie. Deze cursus 

wordt georganiseerd vanuit Mantelzorg Wageningen. In de cursus wordt ingegaan om veranderend 

gedrag van uw naaste. Er wordt aandacht besteed hoe u goed voor u zelf kunt zorgen, zonder dat u 

overbelast raakt.  

 

Meer informatie 

Waar   Mantelzorg Wageningen 

Telefoon:   0317-468 818/06-23031648.  

Email:    mantelzorgwageningen@solidez.nl. 

 

Cursus via internet 

Via internet zijn er ook diverse cursussen te volgen die u kunnen ondersteunen of waar u tips krijgt.  

 

Websites met informatie:  

Internet:  www.dementieonline.nl 

 

Alzheimercafé Wageningen 

Elke vierde dinsdagavond van de maand (met uitzondering van de vakanties) is er in Wageningen een 

Alzheimercafé. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met dementie en hun naasten. In een 

veilige omgeving worden de aspecten van de ziekte besproken. Iedere bijeenkomst staat een ander 

thema centraal. Een spreker geeft uitleg over het onderwerp dat die avond centraal staat. Kijk op de 

website van Alzheimer Nederland voor de thema’s en de data.  

 

Meer informatie 

Telefoon  0317-468 818 of 06-23 031 648. 

Wanneer:   elke vierde dinsdag van de maand 

Tijd:    19.30-21.30 uur.  

Email:    mantelzorgwageningen@solidez.nl 

Website  https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe/alzheimer-

cafe-wageningen 

 

Alzheimer-telefoon 

De Alzheimertelefoon biedt hulp en advies bij dementie via de telefoon. Heeft u een vraag over de zorg 

voor uw naaste of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Bel dan de gratis AlzheimerTelefoon. U 

kunt een terugbelverzoek achterlaten. De lijn wordt vaak gebeld door mensen die voor hun naaste met 

dementie zorgen en door mensen die zelf dementie hebben. Naast antwoorden, voorziet de 

AlzheimerTelefoon in een luisterend oor.  

 

Meer informatie 

Wanneer:    dagelijks van 09.00-23.00  

Telefoon:   0800-5088.  

 

 

Telefonische coaching 

Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. Dit kan in 

een eenmalig gesprek of in een traject van circa 10 gesprekken met een vaste coach. U kunt 

Dementelcoach inschakelen zodra de diagnose dementie is gesteld, of in een latere fase. U bepaalt het 

moment waarop u ondersteuning wilt. Aan de telefonische coaching van  

Dementelcoach zijn voor u als mantelzorger geen kosten verbonden.  

 

Met opmerkingen [b3]: Moet dit er in? Hebben we 
ervaringen met deze cursus dat dat ook goed is? 
Ik weet zelf niet waar dit vanuit gaat.  



Meer informatie 

Telefoon:   0800-022 8077  

Email:    info@dementelcoach.nl. 

 

U of uw naaste met dementie woont thuis. Bent u op zoek naar een geschikte daginvulling in 

Wageningen? Vraagt u zich af welke dagbesteding het beste bij uw situatie past? Wilt u 

weten hoe u dit kunt regelen?  

 

Voor dagbesteding is een toekenning van de gemeente nodig. Bij het Startpunt doet u hiervoor een 

aanmelding en wordt u hiermee verder geholpen. Er zijn diverse plaatsen in Wageningen waar mensen 

met dementie terecht kunnen voor dagbesteding.  

 

Zorgboerderij Willemshoeve.  

Zoekt u een geschikte dagbestedingsplek waarbij er veel activiteiten buiten worden gedaan?  

Zorgboederij De Willemshoeve biedt dagbesteding aan licht dementerende ouderen.  

 

Meer informatie 

Adres   Grintweg 296 

Telefoon:   0317-417415 

Email   info@dewillemshoeve.eu 

Internet  www.dewillemshoeve.eu 

 

 

Dagbesteding Pieter Pauw 

Pieter Pauw biedt dagbesteding aan mensen met dementie en Parkinson. Bezoekers kunnen terecht in 

twee huiskamers. De groepen worden ingedeeld op niveau en interesse. Er is een speciaal programma 

voor hoog opgeleide mensen.  

 

Meer informatie 

Telefoon:  Vilente Zorgadvies 088-0321321 

Internet:  www.vilente.nl 

 

Dagbesteding Opella 

Opella biedt dagbesteding aan mensen met dementie op diverse locaties. In Wageningen is dat op 

locatie het Torckdael. De activiteiten zijn gericht op het behouden of verbeteren van de 

zelfredzaamheid. Daardoor is langer thuis blijven wonen mogelijk.  

 

Meer informatie 

Telefoon:  Opella servicepunt 0318-752222 

Internet:  www.opella.nl 

 

Overige informatie en handige websites 

 
Website 'Actief bij dementie'  

Deze biedt mantelzorgers van mensen met dementie ideeën voor activiteiten. Op deze site staat 

informatie over het belang van plezierige activiteiten en voorbeelden daarvan. Voor informatie: 

http://www.actiefbijdementie.nl/. 

 

Nieuwsbrief van de regionale Alzheimerafdeling 

U kunt zich opgeven om deze te ontvangen via vvgrebbe@alzheimer-nederland.nl. 

 

Met opmerkingen [b4]: Bestaat dit nog? Ik kan er 
niks over vinden op internet. Graag verdere info 
hierover. Dit is te summier.  

mailto:info@dementelcoach.nl
mailto:info@dewillemshoeve.eu
http://www.dewillemshoeve.eu/
http://www.actiefbijdementie.nl/


 

 



 
April 2017 

 

 

 

Signalen dementie 

 

Vergeetachtigheid 

 

Problemen met dagelijkse handelingen 

 

Vergissingen met tijd plaats en 

persoon 

 

Taalproblemen 

 

Kwijtraken van spullen 

 

Slecht beoordelingsvermogen 

 

Veranderingen in gedrag en karakter 

 

Terugtrekken sociale activiteiten 

 

Onrust 

 

Problemen met het zien.  

 

 

 

 
 

Verander de inrichting van het huis zo min mogelijk 

 

Meer weten over de verschillende vormen van 

dementie? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl  

 


