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Gespreksgroep voor partners van mensen met 
dementie. 
 

Zorgt u voor een partner met dementie?  Dat zorgen kan 
een zware belasting zijn. Deelnemen aan een 
gespreksgroep kan helpen om de dagelijkse praktijk wat 
te verlichten. 
 
Daarom organiseren de Ontmoetingscentra dit jaar 3x 
een serie van vier bijeenkomsten voor mantelzorgers die 
voor hun thuiswonende partner met dementie zorgen. 
Uiteraard maakt het niet uit bij welk centrum u aansluit. 
 
Inhoud van de bijeenkomsten 
- Wat is dementie? De dagelijkse werkelijkheid. 
- Hoe ga je om met het verlies van contact? 
- Hoe houd ik het zorgen vol? 
- Praktische tips & ondersteuningsmogelijkheden. 
 

Data en locatie 
 

OC Mozartlaan 
 

Data: 8 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart 
Tijd: 13.45 uur tot 15.45 uur 
 

Locatie: OC Mozartlaan  
Aanmelden: via de mail m.plooy@pietervanforeest.nl 
 
OC Vermeertoren 
 

Data: 13 juni, 20 juni, 27 juni en 4 juli 
Tijd: 19.30 uur tot 21 uur 
Locatie: OC Mozartlaan  
Aanmelden: via de mail j.wubben@pietervanforeest.nl 
 

 

OC Pijnacker 

 

Data: 1 november, 8 november, 15 november en 22 
november 
Tijd: 13.30 uur tot 15.00 uur 
Locatie: OC Pijnacker 
Aanmelden: via de mail: 
m.onderweegs@pietervanforeest.nl 
 

 
Indien gewenst kan uw partner meekomen en in een 
huiskamer verblijven. 
 
Kosten 
Aan deelname zijn géén kosten verbonden. 
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Gespreksgroep voor partners van jonge 
mensen met dementie. 
 

Zorgt u voor een partner met dementie?  Dat zorgen kan 
een zware belasting zijn. Deelnemen aan een 
gespreksgroep kan helpen om de dagelijkse praktijk wat 
te verlichten. 
 
Daarom organiseren de Ontmoetingscentra een serie 
van vier bijeenkomsten voor mantelzorgers die voor hun 
thuiswonende partner met dementie zorgen. 
 
Inhoud van de bijeenkomsten 
- Wat is dementie? De dagelijkse werkelijkheid. 
- Hoe ga je om met het verlies van contact? 
- Hoe houd ik het zorgen vol? 
- Praktische tips & ondersteuningsmogelijkheden. 
-           naar vraag  
 

Data en locatie 
 

Data: Maandag 22 maart, 28 maart, 5 april en 12 april 
Tijd: 19.00-20.30 uur 
Locatie: OC Dock van Delft 
 

Aanmelden: via de mail sa.van.eijk@pietervanforeest.nl 
 

Kosten 
Aan deelname zijn géén kosten verbonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ouders of een naaste met dementie. 
 

Als iemand in uw naaste omgeving met dementie nog 
zelfstandig woont, maakt u zich misschien zorgen. Of u 
neemt (een deel van) de zorg op zich, wat soms zwaar is. 
Deelnemen aan een gespreksgroep kan helpen om de 
dagelijkse praktijk wat te verlichten. 
 
Daarom organiseren de Ontmoetingscentra 3x een serie van 
vier bijeenkomsten voor kinderen, broers en/of zussen, 
vrienden of kennissen die voor mensen met dementie 
zorgen. 
 

Inhoud van de bijeenkomsten 
- In de eerste bijeenkomst krijgt u inzicht in het 

ziektebeeld en leert u de verschijnselen begrijpen. 
Ook krijgt u tips om met de dementerende om te 
gaan. 

- Tijdens de tweede bijeenkomst krijgt u tips om de 
zorg voor uw naaste zo lang mogelijk vol te houden, 
zonder overbelast te raken. 

- In de derde bijeenkomst onderzoeken we wat het 
voor u kunt betekenen als opname van uw naaste 
noodzakelijk blijkt te zijn.  

- De laatste bijeenkomst wordt afgestemd naar de 
vraag en behoefte van de deelnemers. 

 

 

Data en locatie 
 
OC Dock van Delft  
Data: 10, 17, 24 en 31 mei 
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur 
Locatie: OC Dock van Delft 
Aanmelden: ocdockvandelft@pietervanforeest.nl 
 

OC Vermeertoren   
Data: 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus en 22 
augustus 
Tijd: 19.30 uur tot 21 uur 
Locatie: OC Vermeertoren 
Aanmelden: via de mail  
 

OC Pijnacker   
Data: 2 november, 9 november, 16 november en 23 
november 
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur 
Locatie: OC Pijnacker 
Aanmelden: via de mail 
m.onderweegs@pietervanforeest.nl 
 

Kosten 
Aan deelname zijn géén kosten verbonden. 
  



 
 

 
 

 

 

Informatieve bijeenkomsten. 
 
Deze bijeenkomsten zijn voor alle geïnteresseerden uit 
de wijk. Hier wordt door een deskundige informatie 
gegeven over verschillende thema’s rond het onderwerp 
dementie, zoals ‘Wat is dementie?’, ‘Hoe ga je ermee 
om?’, ‘Laatste onderzoeken’, ‘Diagnostiek’, ‘Praktische 
hulpmiddelen’, enz. 
 
Thema: “Hoe blijf je als mantelzorger in drukke tijden 
in balans?” 
Datum: 25-april 2022 
Tijd: van 14.00 tot 15.00 uur 
Locatie: OC Mozartlaan  
Aanmelden: via de mail m.plooy@pietervanforeest.nl 
 
Thema: “Onbegrepen gedrag bij dementie.” 
Datum: 21 juni 2022 
Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur 
Locatie: OC Pijnacker,  Raaigras 102a, Pijnacker 
Aanmelden: via de mail 
m.onderweegs@pietervanforeest.nl 
 
Thema: “Als thuis wonen niet meer gaat” 

Datum: 27 september 2022 
Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur 
Locatie: OC Mozartlaan, Mozartlaan 422, Delft 
Aanmelden: via de mail m.plooy@pietervanforeest.nl 
 

 

Thema: “Bewegen bij dementie.” 
Datum: 1 dec 2022 
Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur 
Locatie: OC Vermeertoren 
Aanmelden: via de mail j.wubben@pietervanforeest.nl 
 

 

 
Kosten 
Aan deelname zijn géén kosten verbonden. 
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