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Symposium: Dementie en dan… 
Tijdens het symposium zoomen dementie-experts in op vraagstukken uit jouw 

dagelijkse praktijk. Wat zijn de mogelijkheden van het Odensehuis, Samenwerken 

binnen de keten, ga in gesprek met een ervaringsdeskundige, kom achter het belang 

van lotgenotencontact en leer van mensen met dementie, maar ook belangrijk: wat 

kun je preventief ondernemen? 

Kortom vernieuwend, innovatief, interactief en weer een geheel nieuwe 

kijk hoe het ook kan binnen de dementiezorg. Zorg dat je erbij bent!  

 

Vrijdag 10 mei 2019 

13:00-13:30 uur Inloop 

13:30-13:45 uur  Welkom door Loesan Peters – van Duifhuizen 
   Directeur Odensehuis Animi Vivere 
 
13:45-14:00 uur Opening door dagvoorzitter prof. Dr. Raymond Koopmans  
   Hoogleraar Ouderengeneeskunde in bijzonder de langdurige zorg, 

   De Waalboog, RadboudUMC 

14:00-14:30 uur De betekenis van het Odensehuis Animi Vivere voor de gemeente, 
   regio, deelnemers, lotgenoten door Annette Nijhuis  
   Rondom Wijchen/Gemeente Wijchen/Directeur MeervoorMekaar 
 
14:30-15:15 uur Het “ontschotten” van systemen binnen de zorgwereld naar  
   “samenwerken” binnen de keten, nieuwe initiatieven samen 
   ontwikkelen voor de regio door Drs. Hans Vos 
   Directeur Wlz, ZZG Zorggroep  
 
15:15-15:30 uur Pauze  
 
15:30-16:15 uur Het ontstaan van het Odensehuis in Nederland, de meest  
   voorkomende vormen van dementie op jonge leeftijd door 
                                   Freek Gillissen 
   Verpleegkundig consulent VUmc 
 
16:15-16:45 uur Leefwereld van een mantelzorger met partner diagnose FTD, 
   Dementie op jonge leeftijd door Margreet Mantel 
   Ervaringsdeskundige en vertegenwoordiger van FTD Lotgenoten 
 
16:45-17:30 uur “Wat kun je doen aan dementie”, de effecten van medicatie,  
   leefstijl, voeding en geheugentraining door Dr. Jurgen Claassen 
   Geriater RadboudUMC Alzheimer Centrum 
 
17:30 uur            Afsluiting en Netwerkborrel  
 

Inschrijven via de website www.animivivere.nl  
 
Kosten professionals en belangstellenden: € 60,00 (incl. 3 consumpties) 
Kosten mantelzorgers en mensen met een dementie: speciaal tarief 
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De opbrengst van dit symposium komt geheel ten goede aan het Odensehuis Animi Vivere 

http://www.animivivere.nl/
http://www.animivivere.nl/

