
Dementie en nu? Zorgen voor 
een persoon met dementie,  
zorgen voor jezelf.

Wanneer een persoon de diagnose dementie 
krijgt, dan stelt ook de directe omgeving zich heel 
wat vragen. Waar kunnen we terecht? Kunnen we 
de zorg zelf dragen? Hoe gaan we hiermee om 
als gezin, familie, vrienden?



Zorg jij voor een persoon met dementie? Vraagt het zorgen voor een 
persoon met dementie soms (te) veel van je? Dan kan je nu deelnemen aan 
de educatieve reeks Dementie en nuu. Begeleid door een coach, leer je in 
tien sessies om beter het hoofd te bieden aan de zorg en er ook voldoening 
uit te halen.

Wat?
Er wordt gestart met een inleidende bijeenkomst, die wordt gevolgd door 9 
sessies in een vast groepje van maximaal 10 personen. Tijdens elke sessie 
komt een ander thema aan bod om je inzicht, kennis en vaardigheden over 
dementie uit te breiden. Er is ook tijd om te praten en samen na te denken 
met deelgenoten.

Voor wie?
Je kan deelnemen als je zelf in Tervuren woont, maar ook als je elders woont 
en de persoon voor wie je zorgt een inwoner is van Tervuren.

Waar?
Administratief centrum, Markt 7A (zaal De Beuk, verdieping 1)

Wanneer?
Dinsdag 28 maart 10u30 tot 12u: inleidende bijeenkomst 
Dinsdag 18 april, 25 april, 9 mei, 16 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, telkens 
van 9u30 tot 12u

Deelnameprijs:
30€ voor het handboek

Door wie?
Begeleid door Dementie en nu-coach Ruth Deumens, maatschappelijk werker 
zorgconsulent OCMW Tervuren. Dit project wordt ondersteund door het 
Expertisecentrum Dementie

Hoe inschrijven?
Stuur voor 17 maart een berichtje met je voornaam, naam, adres en 
telefoonnummer naar zorgconsulent@tervuren.be of bel 02 229 52 22. Wij 
nemen verder contact op met jou. Wil je graag deelnemen maar twijfel je of 
ondervind je moeilijkheden (vervoer, opvang voor de persoon met dementie, 
…) neem dan ook contact op. We proberen je graag verder te helpen.


