
Kosten
Er wordt aan mensen die een indi-
catie voor het ontmoetingscentrum 
hebben, vanaf 1 juli 2010 een eigen 
bijdrage voor deelname gevraagd 
door het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK) Dit is een inkomens-
afhankelijke bijdrage die automa-
tisch door het CAK zal worden 
gevorderd.

Meer informatie
Voor deelname en inlichtingen kunt 
u terecht bij Ontmoetingscentrum 
Samenhof. 
Coördinator: Elsbeth Holtz
Zamenhof 65
1962 GA Heemskerk
Telefoon: 088-9957200 (via de 
receptie)
Mobiel: 06-30204586
e-mail: OCsamenhof@vivazorggroep.nl

Voor definitieve deelname aan het 
Ontmoetingscentrum wordt een 
indicatie van het CIZ aangevraagd. 
Wij kunnen u desgewenst helpen bij 
het aanvragen van deze indicatie.

Samenwerking
Het Ontmoetingscentrum de 
Samenhof is een initiatief van GGZ- 
Dijk en Duin, Stichting Welschap 
Welzijn, Stichting Maatschappelijke 
dienstverlening, Stichting Alzheimer 
Nederland, Mantelzorgorganisatie 
Tandem en ViVa! Zorggroep.  
Het Ontmoetingscentrum werkt 
nauw samen met andere hulp-
verleners in de regio: huisartsen, 
thuiszorg, centrum indicatiestelling 
zorg (CIZ) dagbehandeling, dag-
verzorging, ziekenhuizen in de 
regio, ouderenadviseurs en verzor-
ging- en verpleeghuizen.

Ontmoetingscentrum 
Samenhof

Het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, GGZ Dijk en Duin en Huisartsenvereni-
ging Midden-Kennemerland en Heliomare werken onderling nauw samen aan de 
zorg in onze regio. Door die samenwerking wordt meer kwaliteit geboden, weten 
cliënten sneller hoe alles verder geregeld wordt en kunnen eerder de juiste profes-
sionals en middelen worden ingeschakeld
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Ondersteuningsprogramma 
voor thuiswonende  
vergeetachtigen en  
hun mantelzorger



Heeft u last van vergeetachtig-

heid?

Zorgt u regelmatig voor iemand 

die vergeetachtig is?

Valt die zorg u soms zwaar?

Weet u soms niet hoe u er mee 

om moet gaan?

Heeft u vragen over dementie?

Komt u niet meer toe aan uw 

eigen ontspanning?

Zou u eens willen praten met 

iemand die in een vergelijkbare 

situatie zit?

Wij staan voor u klaar
met een ondersteuningsprogramma 
voor thuiswonende vergeetachtigen 
en hun mantelzorgers!

Het ontmoetingscentrum helpt 
deelnemers om te gaan met de 
vergeetachtigheid en biedt man-
telzorgers informatie en steun in 
het omgaan met de vergeetachtige 
persoon.

Het Ontmoetingscentrum
De zorg voor iemand die geestelijk 
langzaam achteruit gaat kan op 
sommige momenten heel zwaar 
zijn. Als deze zorg (grotendeels) op 
uw schouders terecht komt, kunt u 
hulp krijgen van het ontmoetings-
centrum. Deelname van de verzor-
ger, de zogeheten mantelzorger, 
aan de ondersteuningsactiviteiten is 
belangrijk, omdat de werkwijze van 
het ontmoetingscentrum gebaseerd 
is op een gecombineerde vorm van 
begeleiding. Vaak zijn mantelzor-
gers familieleden, maar het kunnen 
ook vrienden of kennissen zijn die 
een groot deel van de zorg voor 
de thuiswonende persoon met een 
geheugenprobleem op zich hebben 
genomen.
Het ontmoetingscentrum is voor 
mensen die vergeetachtig zijn, de 
weg soms kwijt raken, steeds meer 
moeite met dagelijkse karweitjes 
hebben of moeite hebben met het 
begrijpen van anderen. Zij kunnen 
deelnemen vanaf 50 jaar. 

Dagsociëteit 
Drie dagen per week (op maandag, 
woensdag en vrijdag) is de dagso-
ciëtiteit open. De coördinator, de 
activiteitenbegeleider en de vrijwil-
ligers vormen de begeleiding bij 
de verschillende onderdelen van 
de dagsociëteit. Voorbeelden van 
activiteiten zijn geheugentraining, 
beweging en sport, schilderen, 
tekenen en andere creatieve bezig-
heden. Ook boodschappen doen 
en wandelen maken deel uit van 
het dagprogramma. Vast onderdeel 
vormt de psychomotorische groeps-
therapie. Daarbij worden onder 
andere de functioneringsmogelijk-
heden die nog intact zijn, gestimu-
leerd. 

Informatieve bijeenkomsten
Ongeveer vier keer per jaar wordt 
er overdag een lezing georganiseerd 
waarin deskundigen informatie  
geven over 
•	 	verschillende	vormen	van	 

dementie, 
•	 	omgaan	met	gedragsproblemen,
•	 	juridische	en	ethische	kanten	van	

dementie, 
•	 	medicatie
•	 	enz.	
Deze bijeenkomsten zijn voor 
mantelzorgers en voor alle andere 
belangstellenden in de wijk.

Gespreksgroep
Een keer per maand vindt een 
bijeenkomst plaats voor de mantel-
zorgers. De bijeenkomsten worden 
begeleid door de coördinator en 
een andere deskundige. Er worden 
informatie en ervaringen uitgewis-
seld en men vindt steun bij elkaar. 
Naar behoefte is er ook een ge-
spreksgroep voor kinderen van 
deelnemers van het Ontmoetings-
centrum. 

Spreekuur op afspraak
De coördinator biedt mantelzor-
gers de gelegenheid voor een 
persoonlijk gesprek. Iedereen kan 
hier terecht met vragen rondom 
dementie.

Centrumoverleg
Deelnemers, mantelzorgers, vrijwil-
ligers en personeel nemen deel 
aan dit overleg. Centraal staat de 
voortgang van het Ontmoetings-
centrum en de gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor de uitvoering 
en verdere ontwikkeling van het 
programma.

Diverse activiteiten
Regelmatig worden er, in overleg 
met deelnemers en mantelzorgers, 
uitstapjes georganiseerd. Deelname 
van de mantelzorgers aan de uit-
stapjes is gewenst.
Ook wordt er gebruik gemaakt van 
andere activiteiten die op de locatie 
worden georganiseerd.


