
De geheugensteunpunten

Voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers



Als u of uw naaste te maken krijgt met dementie, komt er veel  
op u af. U heeft ongetwijfeld veel vragen en loopt tegen knel
punten en moeilijke keuzes aan. Op het Geheugensteunpunt  
kunt u terecht met uw vragen. 

In de regio Oost-Veluwe zijn vier Geheugensteunpunten actief in de 

gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Hattem. Bij deze Geheugen-

steunpunten kunt u terecht voor Informatie en advies, ontmoetings-

activiteiten, ondersteuning en begeleiding en voorlichting en training.

Informatie en advies
De coördinatoren van de Geheugensteunpunten zijn ervaren medewerkers 

met veel kennis en ervaring. Zij kunnen u informatie en advies geven. Zij 

kunnen u meer vertellen over het casemanagement dementie, de onder-

steuning waar u een beroep op kunt doen, de activiteiten op het Geheugen-

steunpunt en de Alzheimer cafés. Op de website www.netwerkdementie.nl 

kunt u meer lezen en vindt u de bijbehorende contactinformatie.



Ontmoetingsactiviteiten
Voor mensen met dementie worden op alle geheugensteunpunten 

ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Het doel is om met gelijk-

gestemden in gesprek te gaan over de ziekte dementie en de gevolgen 

ervan voor het dagelijks leven. Maar ook ontspanning is belangrijk. In 

de vorm van geheugentraining en gezamenlijke activiteiten. Het maan-

delijks wisselende programma wordt zo veel mogelijk afgestemd op de 

behoeften en wensen van de deelnemers. Meer informatie vindt u op 

de website www.netwerkdementie.nl. 

Ondersteuning en begeleiding
U zoekt hulp bij geheugenproblematiek of dementie maar weet niet 

precies waar u moet beginnen. Bij het geheugensteunpunt kunt u 

terecht voor ondersteuning en bij het zoeken naar de juiste begeleiding. 

De coördinator van het geheugensteunpunt kent de organisaties op 

het gebied van wonen, welzijn en zorg en werkt hiermee samen. Het 

geheugensteunpunt helpt u op weg. Voor meer informatie en contact 

met de coördinator van het geheugensteunpunt in uw gemeente 

verwijzen wij naar de website www.netwerkdementie.nl. 

Voorlichting en training
Algemene voorlichting over dementie wordt gegeven aan de inwoners 

van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Hattem. Daarnaast 

worden er specifieke voorlichtingsbijeenkomsten voor mantelzorgers 

gegeven. Hierin wordt aandacht besteed aan de ziekte dementie en hoe 

daarmee om te gaan. Voor professionals wordt op verzoek voorlichting 

en training op maat gegeven. Heeft u belangstelling voor voorlichting 

of training? Neemt u dan contact op met de coördinator van het 

geheugensteunpunt in uw gemeente of bekijk het actuele aanbod van 

de geheugensteunpunten op de website www.netwerkdementie.nl. 

G
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Het Netwerk Dementie/Geriatrie OostVeluwe
Het netwerk is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van  

(informele) zorg en welzijn in de regio Oost-Veluwe. In netwerkverband werken zo’n 

twintig organisaties samen aan een goede ketenzorg dementie. Zo zijn de Geheugen-

steunpunten in netwerkverband opgezet en zijn de casemanagers dementie in dienst 

bij de aangesloten zorgorganisaties. Op de website www.netwerkdementie.nl kunt 

u lezen welke organisaties lid zijn van het netwerk.  

Op de website www.netwerkdementie.nl vindt u informatie over de  

vier geheugen steunpunten en de openingstijden. Voor meer informatie of  

het maken van een afspraak kunt u ook telefonisch of via de mail contact  

opnemen met de coördinator van het geheugensteunpunt.  

Geheugensteunpunt Apeldoorn

T 06 - 12 67 77 88 

Email apeldoorn@hetgeheugensteunpunt.nl 

Geheugensteunpunt Brummen

T 06 - 28 45 72 99 

Email brummen@hetgeheugensteunpunt.nl

Geheugensteunpunt Epe

T 06 - 82 67 79 99 

Email epe@hetgeheugensteunpunt.nl

Geheugensteunpunt Hattem

T 06 - 83 93 44 73 

Email hattem@hetgeheugensteunpunt.nl

Contact


