
Lang ging men ervan uit dat 

mensen met dementie geen goed 

besef meer hebben van wat er 

gebeurt met hun lichaam en hoofd. 

Tot voor kort ging om die reden de 

behandeling en begeleiding van 

dementerende cliënten vooral via 

de partner, indirect dus.  

 

Maar mensen met dementie blijven 

zich wel degelijk heel lang bewust 

van wat er met hun hoofd en 

lichaam gebeurt. Ze lijden 

daaronder. In de eerste fase van 

een dementieproces beschikt men 

zeker nog over aanpassings-

vaardigheden. Het is daarom goed 

mogelijk om de behandeling direct 

op hen te richten. 

 

KOPgroep 

In Apeldoorn kunnen volwassenen 

en ouderen in de eerste fase van 

het dementieproces deelnemen 

aan de zogenaamde KOPgroepen. 

Deelnemers aan de KOPgroep staan 

nog midden in de maatschappij. In 

wekelijkse bijeenkomsten staat het 

ontmoeten en het uitwisselen van 

ervaringen centraal. 

De groepen staan onder begeleiding 

van twee gedragsdeskundigen, een 

fysiotherapeut en een 

muziektherapeut 

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u verwachten? 

 

 Samen kijken naar en ontdekken 

van wat er, ondanks de 

‘kop’problemen, mogelijk is. 

 

 Ervaringen uitwisselen aan de hand 

van zelf gekozen onderwerpen. 

 

 Informatie over 

hersenaandoeningen. 

 

 Informatie over veranderend 

gedrag. 

 

 Behandeling door deskundigen. 

 

 Tips en ervaringen uitwisselen met 

lotgenoten. 

 

 Psychomotorisch bewegen: 

oefeningen die het waarnemen van 

het lichaam stimuleren. Uit 

wetenschappelijk onderzoek is 

bewezen dat bewegen het 

dementieproces kan vertragen. 

 

 Muziektherapie:muzikale 

werkvormen (zingen, luisteren en 

actief samen musiceren) om de 

identiteit te versterken, geheugen 

en interactie te stimuleren en 

emoties een uitlaatklep te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer kunt u deelnemen? 

 

U ervaart veranderingen bij uzelf 

waardoor u het moeilijk vindt om 

vorm te geven aan uw dagelijks 

leven. U bemerkt veranderingen bij 

het onthouden, het denken, het 

vinden van de goede woorden, uw 

daginvulling en dergelijke. 

 

Waar en op welke tijden? 

 

Er zijn vier KOPgroepen die wekelijks 

op 2 verschillende ochtenden (09.30 

- 12.00 uur) en 2  middagen  (13.30 

– 16.00 uur) samenkomen. 

 

De groepen kennen een open 

karakter, wat betekent dat er aan uw 

deelname in principe geen tijdslimiet 

is verbonden.  

 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

 

Aanmeldingen lopen via de huisarts, 

polikliniek Geriatrie, GGNet en 

anderen.  

Tijdens een intakegesprek kijken 

twee van de gedragsdeskundigen 

van de groep in overleg met u naar 

mogelijkheden voor uw aansluiting 

bij de KOPgroep. 



Kosten 

 

De KOPgroep valt onder de AWBZ 

voorzieningen. Dit betekent dat u 

wel een CIZ-indicatie nodig heeft. 

Afhankelijk van uw indicatie kan er 

een eigen bijdrage aan verbonden 

zijn.  

 

Organisatie 

 

De KOPgroep is een initiatief van 

Zorggroep Apeldoorn en 

omstreken, GGNet Centrum voor 

Ouderenpsychiatrie Regio 

Apeldoorn, Atlant Zorggroep en 

Alzheimer Nederland afdeling Oost-

Veluwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres 

 

Zorggroep Apeldoorn en omstreken 

Anklaarseweg 91 

7316 MC Apeldoorn 

Telefoon: 055 -526 04 00 

 

Atlant Zorggroep 

Beatrijsgaarde 5 

7329 BK Apeldoorn 

telefoon: 055-5783300 

 

Inlichtingen 

 

Zorggroep Apeldoorn en omstreken 

Mevrouw Daphne Mensink 

Coördinator Kopgroepen 

Telefoon: 06 - 83 16 20 21 

 

Atlant Zorggroep 

Mevr. Anneke Aukes 

Teamleider 

telefoon: 055-5783377 

 

Alzheimer Nederland 

Mevrouw Tonny Aalbers vrijwilliger  

Alzheimer Nederland afdeling  

Oost-Veluwe  

Telefoon: 06 - 39 09 03 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPGROEP 
 

Informatie voor cliënten 
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