
 

 

AANMELDEN IS NOODZAKELIJK -  
DAT KAN TELEFONISCH EN PER MAIL 

 
Aanmelding en informatie via Rikke Komen: 
rikke@familysupporters.nl, 06-45026417  

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw, 
 
Onlangs heeft uw naaste een diagnose dementie gekregen. Waarschijnlijk is er ook een 
casemanager dementie voor jullie aangevraagd. Deze weet veel over dementie en helpt u op 
weg. Het kan soms even duren voor uw naaste een casemanager heeft, en er bestaan meer 
vormen van ondersteuning, daarover willen wij u graag meer vertellen. 
  
Na de diagnose zijn er mogelijk vragen bij u op gekomen. Wij nodigen u daarom graag uit 
voor een bijeenkomst voor informatie en ondersteuning. 

Tijdens de bijeenkomst vertellen deskundigen:  

- meer over de diagnose dementie en hoe u hiermee om kunt gaan; 
- welke ondersteuningsmogelijkheden er (in de buurt) zijn.  

Aan het einde van de bijeenkomst weet u waar u terecht kunt en heeft u tips en ideeën 
opgedaan over alles wat nog wél kan.  

WAT? 
Een team van verschillende professionals staat tijdens de bijeenkomsten voor u klaar, denk 
aan: ervaringsdeskundigen, een casemanager, praktijkondersteuner van de huisarts, een 
specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, psycholoog of een activiteitenbegeleider. 
Er is een presentatie, een informatiemarkt en natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen. 

Tijdens de bijeenkomst kunt u anderen ontmoeten die ook een naaste met dementie 
ondersteunen. 

WAAR? 
We zien u graag op een van de volgende data in het OLVG West 
Locatie: Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam 

• 26 oktober 2021, 15:30 tot 17:30 OLVG West 
• 18 januari 2022, 15:30 tot 17:30 OLVG West 
• 21 juni 2022, 15:30 tot 17:30 OLVG West 
• 4 oktober 2022, 15:30 tot 17:30 OLVG West 

 

Heeft u na een bijeenkomst vragen of zou u graag 
verder praten? Meldt u aan voor de afsluitende 
bijeenkomst: 22 november 2022, 15:30-17:30 
 
Locatie: Stichting Aminah 
Bos & Lommerweg 385, 1061 DH Amsterdam. 
Aanmelding en informatie via Mbarka N’bir:   
06-36 23 42 27 | mbarka@stichtingaminah.nl 
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