Flyer voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Ervaar wat het is om dementie te hebben
Het zorgen voor mensen met dementie is een bijzondere taak.
Het is vaak lastig om te doorgronden wat er allemaal gebeurt met
iemand die dementie krijgt. Er wordt een beroep gedaan op het
inlevingsvermogen en flexibiliteit.
De gemeente Berkelland biedt u de mogelijkheid om te ervaren
wat het betekent om dementie te hebben, door het bekijken van
een film door een Virtual Reality(VR)-Dementiebril. In de film
beleeft u een dag uit het leven van iemand met dementie.
Misschien voelt u zich soms belast door de zorg voor uw naaste
met dementie. De Dementiebril helpt u de zorg als minder zwaar te
ervaren, waardoor mensen met dementie langer thuis kunnen
wonen.
Hoe werkt het?
Voorgesprek
U krijgt een kort informatiegesprek met een medewerker van Into
D’mentia waarin u uitleg krijgt over het verloop van de ervaring.
Dementiefilm
Vervolgens wordt bij u de Dementiebril opgezet. U treedt ‘uw’ huis
binnen en u beleeft een dag uit het leven van iemand met
dementie. De film zal zo’n 15 minuten in beslag nemen. Er is een
begeleider in de buurt.
Nagesprek
Na afloop bespreekt de begeleider met u hoe u de
dementiebeleving heeft ervaren en welke gevoelens bij u boven
kwamen. Dit gesprek duurt zo’n 15 minuten.
E-learning
U ontvangt een code waarmee u online toegang krijgt tot het
e-learning platform. Daar vindt u informatie en oefeningen die u
thuis kunt doen, waardoor de film extra verdieping krijgt. U mag
hieraan meedoen, het hoeft niet.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U bent uitgenodigd om de dementiebril gratis te ervaren. De
gemeente Berkelland organiseert dit in het kader van Wereld
Alzheimer dag.
We doen dit op dinsdag 17 en op donderdag 19 september in 4
dorpskernen. Hieronder vindt u het schema.
Dinsdag 17 september
Ruurlo
Van 8.20 uur tot 12.40 uur
Borculo
Van 13.00 uur tot 17.40 uur

Locatie
Bibliotheek Oost-Achterhoek,
Dorpsstraat 74, 7261 AX Ruurlo
Bibliotheek Oost-Achterhoek, Hoflaan 5,
7271 BR Borculo

Donderdag 19 september
Neede
Van 8.15 uur tot 12.40 uur

Locatie
Jimmy’s, Bergstraat 10, 7161 XX Neede

Eibergen
Van 13.00 uur tot 17.40 uur

Bibliotheek Oost-Achterhoek,
Grotestraat 58, 7151 BD Eibergen

Wilt u meedoen?
Neem dan telefonisch contact op met het klantcontactcentrum van
de gemeente Berkelland om hiervoor een afspraak te maken.
Het telefoonnummer is: 0545 - 250 250

