
Thema’s die eerder aan de orde zijn geweest:  
• De ontrafeling van dementie 
• Het effect van een gunstige omgeving. 
• Palliatieve zorg; een scala aan mogelijkheden 
• Dementie en niet-reanimeren Vanzelfsprekend? 
• Sterven op je eigen manier (STEM) 
• Eten en drinken 
• Vroegsignalering 
• Familie en communicatie 
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Schuif aan tafel en praat mee! 
 

 
 



 

 
Achtergrond 
Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. De kans dat 
zij gaan dementeren wordt steeds groter. Mensen met Down syndroom 
krijgen vaak al vanaf hun 40ste levensjaar te maken met de ziekte van 
Alzheimer. Het proces van ziekte tot aan overlijden kan snel verlopen en is 
ingrijpend. Voor de persoon zelf maar zeker ook voor zijn omgeving. Hoe ga 
je hier mee om? Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, ethische en morele 
dilemma’s zoals het moment van eventuele verhuizing, bejegening deelname 
aan de samenleving, veiligheid of zorg in de laatste levensfase. 
 
Eigen plek 
Een dementietafel lijkt op het al langer bekende Alzheimercafé. Bij de 
dementietafel Noord-Holland komen mensen bij elkaar om te praten over het 
leven met mensen een verstandelijke beperking met dementie. Het gaat 
ineens om je kind, broer, zus of ouder met een verstandelijke beperking die 
dementeert. Het is niet goed duidelijk of gedragingen of lichamelijke 
ongemakken komen door de verstandelijke beperking of de dementie. Er is al 
sprake van een zorgrelatie en de daarbij horende emoties die nu door 
dementie flink gaan veranderen. 
 

 
Toegankelijk en open 
• De Dementietafel Noord-Holland is op alle fronten toegankelijk en 

gemakkelijk te bereiken. 
• Aan de hand van wisselende thema’s – ingeleid door een spreker, 

met een film of op een andere manier – praten mensen met elkaar 
over hun kennis en ervaringen. 

• De sfeer is open en ongedwongen, met ruimte voor gezelligheid. 
• Familie, mantelzorgers en hulpverleners kunnen ervaringen en kennis 

uitwisselen en leren van elkaar. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Wat kunt u van ons als Dementietafel Noord Holland verwachten:  

Sinds 2014 organiseren wij twee keer per jaar een avond vol informatie door een 
inspirerende spreker(s) met wisselende thema’s over dementie bij mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Deze avonden zullen in Noord Holland op een geschikte locatie plaatsvinden. De 
locatie wordt in de nieuwsbrief, media en via posters bekend gemaakt. 
 
Er wordt 4 keer per jaar een gratis nieuwsbrief uitgegeven waarop u zich kunt 
abonneren. 
dementietafel-noordholland@outlook.com 
 
Tijdens de dementietafel-avonden kunt u een open en ongedwongen sfeer ervaren 
waarin kennis kan worden uitgewisseld over de zorg en ondersteuning van mensen 
met een verstandelijke beperking en dementie. 
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