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Jaarverslag 2021



 
Voorwoord Ad van Rijen

Beste Lezer,
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Dementienetwerk West-Brabant.

De lay-out van ons jaarverslag heeft een andere vormgeving en stijl gekregen: 
overzichtelijker, compacter en prettiger leesbaar. 

Opnieuw was 2021 een jaar waarin we als samenleving ‘gegijzeld’ waren door 
COVID-19. Voor mensen met dementie, hun partners en familie een situatie waar 
fysieke ontmoeting en verbinding zeer beperkt mogelijk waren. Gelukkig zijn we 
op het moment dat dit jaarverslag verschijnt hiervan, hopelijk definitief, verlost. 
Des te meer is er in 2021 ingezet op andere vormen van contact en informatie. 
Onder andere door YouTube-filmpjes, digitale Alzheimer Cafés en afleveringen 
van ZuidWest-TV rondom dementie. Ondanks de Corona beperkende maatrege-
len is er toch veel gerealiseerd en tot stand gekomen. 

Juist in een dergelijke situatie is de kracht van het Dementienetwerk in West-Bra-
bant nog meer merkbaar dan ooit. Aangesloten welzijns- en zorgorganisaties, 
gemeenten, vrijwilligers, professionals, mantelzorgers en inwoners weten elkaar 
via korte lijntjes snel te vinden en komen vanuit flexibiliteit, creativiteit snel tot 
nieuwe initiatieven. 

De komende jaren moeten we met elkaar in onze regio ervoor blijven zorgen 
dat de belangen van en de ondersteuning van mensen met dementie en hun 
naasten goed geregeld zijn. We hebben alle leden in het netwerk keihard nodig 
om samen lokaal en regionaal de juiste ondersteuning en zorg in te zetten en te 
ontwikkelen. Met als doel dat iedereen met dementie mee kan blijven doen en 
betekenis kan blijven geven, in welke mate dan ook, aan zijn of haar leven. 

Dementie gaat niet voorbij. Het is de kunst het een plaats te geven in het 
leven van de persoon zelf, zijn of haar omgeving en de dementievriendelijke 
gemeen[1]schap, zodat zo lang mogelijk het ‘normale leven’ geleefd kan blijven 
worden.
 
Ad van Rijen

 
Voorwoord Eva Landa

Met gepaste trots presenteren wij ons Jaarverslag 2021. We hebben gekozen voor een nieuwe opzet, die 
gebaseerd is op onze vier ambities uit het Meerjarenplan 2018-2022. In dit jaarverslag leest u over alles wat 
we hebben bereikt in 2021. Bij mijn aantreden in maart 2021 lag er al een mooi programma vol ambities en 
speerpunten. Ondanks Corona hebben we in 2021 verder kunnen werken aan de uitvoering en realisatie 
hiervan. Een kleine greep uit onze activiteiten:
 
Regionaal
In West -Brabant hebben we samen met onze partners de krachten gebundeld om de zorg voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers verder vorm te geven. Dat doen we vanuit een aantal zorgorganisaties op het 
gebied van casemanagement, mantelzorg en respijtzorg. Toen ik in mei 2021 aangesteld werd als coördinator 
van het Dementienetwerk wist ik dat mij veel te wachten stond: dementie op de kaart krijgen in de regio, bewust-
wording creëren bij de inwoners van alle gemeenten  en laten zien welke mogelijkheden er zijn als het gaat om 
het beantwoorden van hulpvragen en het uitzetten van (gerichte) zorg. Ik vind het mooi om te zien dat we al veel 
hebben bereikt met de werkgroep Dementievriendelijke Gemeente in alle aangesloten gemeenten en dat we 
elkaar, ondanks coronatijd, geregeld (digitaal) hebben opgezocht.
 
Alzheimer West-Brabant
Dementienetwerk West-Brabant en Alzheimer West-Brabant werken nauw samen en dat blijven we ook in de 
toekomst doen. Er zijn afstemmingsoverleggen, ook met de aangesloten gemeenten. Het Dementienetwerk biedt 
ondersteuning aan de organisatie van de (online) Alzheimer Cafés. Er zijn diverse YouTube filmpjes opgenomen, 
waarbij een professional uit de regio vertelt over hoe zij hulp bieden aan iemand met dementie en/of hun naasten. 
Tevens werken we samen aan de speerpunten uit de 
Dementiemonitor van Alzheimer Nederland.
 
Landelijk
In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking 
zal het aantal mensen met dementie in de toekomst explosief stijgen: in 2040 zal ruim een half miljoen mensen een 
vorm van dementie hebben. Niet alleen ouderen krijgen dementie, ook jongeren. In Nederland zijn er circa 
12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Daarnaast zijn er nog 100.000 mensen met cognitieve 
klachten die nog geen diagnose hebben. De ziekte heeft een grote impact op het leven van diegene die het 
overkomt, maar ook op de naasten. In 2020 is de nieuwe Zorgstandaard Dementie gelanceerd, het Dementienet-
werk gaat de komende jaren samen met professionals aan de slag met de 25 aanbevelingen. We gaan in 
algemene termen beschrijven wat vanuit het perspectief van de personen met dementie en hun mantelzorgers 
goede dementiezorg en ondersteuning is. Daarnaast is het Dementienetwerk lid van Dementie Netwerk Nederland 
(DNN), een landelijke organisatie van ketenregisseurs. Voor de regio is het van belang te weten wat er landelijk 
speelt en om mee te bewegen met de landelijke ontwikkelingen in de dementiezorg. Dit is dankzij het lidmaatschap 
goed geborgd. De focus van het Dementienetwerk ligt meer op het begin van de keten dan voorheen. Samenwer-
ken met de aangesloten gemeenten is ook de komende jaren een nadrukkelijk werkpunt binnen de (keten)zorg. 
Ook de versterking van de samenwerking in ons Dementienetwerk krijgt natuurlijk veel aandacht. Wij wensen u 
veel leesplezier! 

Heeft u vragen naar aanleiding van ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op: info@dementienetwerkwb.nl

Met vriendelijke groet,
Eva Landa
Netwerkcoördinator Dementienetwerk West -Brabant

Het VERSTERKEN van de positie van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers door het VERBETEREN 
van het hulpaanbod en het VERBINDEN van de partners 
die zorg en ondersteuning aanbieden in de regio West-Brabant. 



 

Cliëntreis
In 2021 hebben we gewerkt aan het in kaart brengen en verbeteren van knelpunten in de cliëntreis. In het verleden 
was dit thema onderdeel van de werkgroep Warme Overdracht. In 2021 hebben we voor een geheel nieuwe opzet 
van de werkgroepen gekozen. We werken met vier pijlers:
• Scholing
• Innovatie
• Mantelzorgondersteuning
• Landelijke ontwikkelingen
De werkgroep warme overdracht is ondergebracht onder de pijler Mantelzorgondersteuning en komt januari 2022 
weer bij elkaar. Hieronder vallen ook de thema’s Dementiewegwijzer en Dementiemonitor.

Casemanagement in de gehele clientreis
De casemanagers dementie en geriatrisch verpleegkundigen van TWB, tanteLouise en Groenhuysen ondersteunen de 
client vanaf niet pluis-fase tot en met de nazorgfase na overlijden. In 2021 was er gemiddeld 35 FTE aan casema-
nagement actief in de regio West-Brabant. Er waren gemiddeld 1.488 cliënten in zorg. Er waren geen wachtlijsten 
voor casemanagement dementie. Het Dementienetwerk organiseert elk kwartaal een bijeenkomst voor casemanagers 
t.b.v. uitwisseling rondom thema’s en om onafhankelijke samenwerking te bevorderen.

Dementiewegwijzer
Het Dementienetwerk heeft in 2021 de Dementiewegwijzer geïmplementeerd. Dit is een online vraagbaak voor 
inwoners bij niet-acute vragen over dementie en deze wordt goed bezocht. Het Expertteam beantwoord lokale, 
niet-acute vragen van inwoners. De website wordt jaarlijks geevalueerd en aangevuld met actuele informatie: 
www.dementienetwerkwb.nl/wegwijzer

Dementiemonitor
Iedere twee jaar zet Alzheimer Nederland een landelijke enquête uit onder mantelzorgers. In 2021 ontving het De-
mentienetwerk een regionaal rapport met de uitkomsten van dit onderzoek.Verbeterpunten in de regio West-Brabant, 
waar de werkgroep Mantelzorgondersteuning mee aan de slag is gegaan, zijn onder andere:
•  Het traject rondom diagnose inzichtelijker maken
• Meer aanbod activiteiten voor mensen met dementie

Scholing
In 2021 is het Dementienetwerk gestart met twee pilots:
•  Basiscursus dementie voor naasten van mensen met dementie en een migratieachtergrond
•  Ondersteuningsgroep voor (volwassen) kinderen van mensen met dementie
Deze worden in 2022 georganiseerd. Op pagina 7 van ons jaarverslag leest u meer over onze activiteiten met 
betrekking tot scholing.

Ambitie 1: De cliënt staat centraal



 
Samenwerking in de keten
Het Dementienetwerk faciliteert, monitort en verbetert samenhang en samenwerken tussen alle partijen in de keten. 
We organiseerden in 2021 een klankbordvergadering voor alle netwerkpartners. Daarnaast had de netwerkcoördinator 
periodieke individuele gesprekken met de aangesloten partners om de samenwerking te bevorderen.

Grip op kwetsbaarheid
Grip op Kwetsbaarheid is een project waarin kwetsbare burgers in West-Brabant worden ondersteund door middel van eHealth 
en innovaties. De netwerkcoördinator heeft een projectleidersrol op het gebied van innovatie in dit samenwerkingsverband. 
Het doel hiervan is om samen met de andere aangesloten zorgpartijen:

1. Onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen
2. Zorg te verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving
3. Zorg te vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk

Domotica
De netwerk coördinator heeft een actieve rol bij het zorginnovatoren-overleg van het Care Innovation Center. Tijdens dit overleg 
worden kennis en ervaring gedeeld om van elkaar te kunnen leren. Deze belangrijke vragen staan centraal in dit overleg:

• Hoe innoveer ik binnen mijn organisatie?
• Wat werkt wel en wat werkt niet?
• Hoe kun je innovatie nog beter toepassen in het werkveld?

Zorginnovatoren-overleg

Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, en ter ondersteuning van mantelzorg en professionele hulp, wordt de inzet van 
innovaties en domotica uitgeprobeerd en gecoördineerd ingezet in de regio. De werkgroep heeft vanwege corona in 2021 
geen acties kunnen uitzetten. In 2022 gaat deze werkgroep aan de slag met nieuwe speerpunten en ambities op het gebied van 
innovatie en eHealth.

Scholing
Het aanbod voor deskundigheidsbevordering van professionals in de regio bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

• Basiscursus dementie voor professionals: Deze 3 daagse training is in 2021 door de docenten geüpdatet en uitgebreid 
met de virtual reality bril. In december 2021 zou de training gegeven worden voor 20 professionals, maar vanwege een 
lockdown is deze verzet naar april 2022.

 
• Inzet virtual reality brillen: In 2021 hebben diverse casemanagers de dementiebrillen ingezet bij mantelzorgers tijdens huis-

bezoeken. Om dit te kunnen doen, dienen zij een training te volgen over het gebruik van de virtual reality brillen. In 2021 
hebben we 6 nieuwe casemanagers hierin geschoold.

 
• Studiemiddag met het NPZ: In mei 2021 organiseerde het Dementietnetwerk samen met het Netwerk Palliatieve Zorg een 

webinar voor zorgprofessionals over ‘Waardig leven en waardig sterven bij dementie’. Er namen 65 professionals online 
deel, en de bijeenkomst werd gewaardeerd met een 7,5.

 
• Studiemiddag: In november 2021 organiseerde het Dementienetwerk een geslaagde studiemiddag voor zorgprofessionals. 

Het thema was ‘Positieve gezondheid bij dementie’. Hieraan verleenden GGD West-Brabant, Vilans en het Institute for Posi-
tive Health hun medewerking. Er namen 47 professionals deel en deze middag werd beoordeeld met een 7,8.

Ambitie 2: Samenhang in zorgaanbod 



 
•  Samenwerking met Alzheimer West-Brabant
•  Het opnemen van online Alzheimer Cafés voor de hele regio West-Brabant
•  Inzet dementiebrillen bij huisbezoeken door casemanagers
•  Deelname aan het platform dementievriendelijke gemeente
•  Informatie uitgezet en gedeeld over de campagne We zijn zelf het medicijn samen met GGD West-Brabant
•  Scholing voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers
•  Samenwerking met Surplus

Ambitie 3: Voorlichting en toerusting 
inwoners op samenleving met mensen 
met dementie

 Zorgstandaard dementie
Inventariseren en analyseren Zorgstandaard Dementie 2.0 als kwaliteitskader voor het Dementienetwerk West-Brabant door het in kaart brengen, prioriteren en 
inzetten van actie- en verbeterpunten. In 2021 is een nieuwe werkgroep gevormd die in 2022 met de aanbevelingen uit de zorgstandaard aan de slag zal gaan.

  
•  Deelname aan de werkgroep dementievriendelijke gemeente
•  Op Wereld Alzheimer Dag aanwezig bij activiteiten in de Raayberg
•  Samenwerking met Alzheimer West-Brabant
•  Het opnemen van online Alzheimer Cafés voor de hele regio West-Brabant
•  Inzet dementiebrillen bij huisbezoeken door casemanagers
•  Informatie uitgezet voor activiteit Wandeling bij de Hertgang
•  Informatie uitgezet en gedeeld over de campagne We zijn zelf het medicijn   
 samen met GGD West-Brabant
•  Scholing voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers

 
•  Deelname aan de werkgroep dementievriendelijke gemeente
•  Op Wereld Alzheimer Dag aanwezig bij activiteit in de Bibliotheek
•  Samenwerking met Alzheimer West-Brabant
•  Het opnemen van online Alzheimer Cafés voor de hele regio West-Brabant
•  Inzet dementiebrillen bij huisbezoeken door casemanagers
•  Meegeholpen met voorbereiding dementiescan en impactmonitor i.s.m. gemeente
•  Informatie uitgezet en gedeeld over de campagne We zijn zelf het medicijn samen 
 met GGD West-Brabant
•  Scholing voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers

 
•  Deelname aan de werkgroep  
 dementievriendelijke gemeente
•  Op Wereld Alzheimer Dag 
 zijn de dementiebrillen ingezet  
 (samen met BWI)
•  Samenwerking met Alzheimer  
 West-Brabant
•  Het opnemen van online Alzheimer  
 Cafés voor de hele regio 
 West-Brabant
•  Inzet dementiebrillen bij 
 huisbezoeken door casemanagers
•  Informatie uitgezet en gedeeld  
 over de campagne We zijn zelf  
 het medicijn samen met GGD  
 West-Brabant
•  Scholing voor professionals, 
 mantelzorgers en vrijwilligers

   
•  Signaalteam weer bijeen na versoepeling maatregelen, folder gedrukt en verspreid
•  Frequent DVG overleg (Gerben, Eva en Margot)
•  Inzet dementiebrillen bij huisbezoeken door casemanagers
•  Inzet dementiebril met wethouder Klaar Koenraad
•  Op Wereld Alzheimer Dag aanwezig bij opening Geheugenhuis
•  Samenwerking met Alzheimer West-Brabant
•  Het opnemen van online Alzheimer Cafés voor de hele regio West-Brabant
•  Belevenistafel van het Dementienetwerk in bruikleen gegeven aan de Bibliotheek
•  Bijeenkomst 21 oktober met verschillende partijen om te komen tot een werkgroep  
 DVG met een jaarkalender
•  Youtube promotiefilmpje over gemeente Roosendaal opgenomen
•  Informatie uitgezet en gedeeld over de campagne We zijn zelf het medicijn 
 samen met GGD West-Brabant
•  Scholing voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers

DVG
Roosendaal

DVG 
Bergen 

op Zoom

DVG 
Halderberge

DVG
Woensdrecht

DVG
Steenbergen



 
Coördinatie Dementienetwerk West-Brabant
Onder de coördinatie van het Dementienetwerk vielen in 2021 de volgende activiteiten:

• Uitvoeren en monitoren acties uit het Meerjarenbeleidsplan 2018-2022
• Begeleiden van de samenwerking tussen de netwerkpartners
• Contacten onderhouden met alle individuele netwerkpartners
• Ontwikkeling netwerkzorg in de regio
• Het organiseren van 4 bestuurlijke vergaderingen
• Het organiseren van 1 klankbordvergadering met de netwerkpartners
• Deelname aan het periodieke landelijke overleg vanuit DNN
• Deelname aan periodieke overleggen met WestWest, Netwerk Palliatieve Zorg, CVA
• Coördineren van het periodieke overleg met de Dementienetwerken van Zuidwest Nederland

PR en Communcatie
De operationele laag van aangesloten partners wordt regelmatig op de hoogte gesteld van de netwerkplannen en 
besluiten van bestuurlijk overleggen. Vier keer per jaar verstuurt het Dementienetwerk een nieuwsbrief. Daarnaast is 
het netwerk actief op Facebook, LinkedIn en op de eigen website. De partners en bestuursleden ontvangen periodiek 
een overzicht van de status van de acties die voortkomen uit het jaarplan (Doe-agenda).

Financiële middelen
Partners dragen bij naar grootte van de organisatie (omzet) in de regio in een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast stellen 
zij uren van werknemers beschikbaar voor werkgroepen en het geven van scholing. Voor de organisatie van de 
ondersteuningsgroepen en Alzheimer Cafés doet het Dementienetwerk ieder jaar een subsidie aanvraag en verant-
woording bij de gemeente Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Halderberge.

Alzheimer Cafés
Het Dementienetwerk biedt ondersteuning bij de organisatie van de (online) Alzheimer Cafés in West-Brabant. 
In 2021 was het netwerk betrokken bij de volgende activiteiten:

• Subsidie aanvragen en verantwoorden bij de gemeenten
• Afstemming met het bestuur van Alzheimer Nederland, afd. West-Brabant
• Afstemming met werkgroepen, belangenbehartigers en/of coördinatoren
• Inzet professionals bij Alzheimer Cafés
• De organisatie van 22 online filmpjes voor You-Tube
• Ondersteuning bij de organisatie van Wereld Alzheimer Dag
• Verspreiden van PR materiaal rondom de Alzheimer Cafés

Ambitie 4: Organisatie en ontwikkeling van 
het Dementienetwerk West-Brabant



 
Conclusie
In 2021 hadden het Dementienetwerk en de aangesloten partners weer te maken met Corona. Binnen de 
maatregelen en diverse lockdowns hebben we het volgende weten te realiseren:
• Twee studiedagen voor zorgprofessionals
•  Diverse ondersteuningsgroepen georganiseerd
•  Drie keer een Basiscursus Dementie georganiseerd
•  Nieuwe opzet werkgroepen
•  Actieve rol in de werkgroepen DVG
•  De handen ineen geslagen met Alzheimer West-Brabant om 22 online Alzheimer Cafés op te nemen
•  Folder signaalteam in Roosendaal ontwikkeld
•  De Dementiewegwijzer gelanceerd
•  Meegewerkt aan de organisatie van Wereld Alzheimer Dag
•  Samen met GGD West-Brabant de campagne We zijn zelf het Medicijn uitgerold
•  Kartrekker bij regionale overleggen met andere dementienetwerken
•  Nieuwe huisstijl ontwikkeld voor jaarplan, jaarverslag en PR materiaal zoals een banner
•  Projectleidersrol bij Grip op Kwetsbaarheid en In voor Mantelzorg Thuis
 
We hebben hard gewerkt samen met onze partners en veel kunnen realiseren in 2021. Maar we hebben nog veel 
werk te doen. We willen samen blijven werken aan het bieden van de beste ondersteuning voor cliënten, mantelzor-
gers en professionals in alle fases van het proces. Dat vraagt om veranderingen, anders kijken, anders denken en 
anders werken. We kijken ernaar uit om in 2022 onze doelen en ambities gezamenlijk te realiseren.
 
Eva Landa, Loes Maas en Margot Wentink.

Financiële verantwoording
In 2021 is door alle partners naar rato van hun omvang en omzet voor het boekjaar 2021 een financiële 
bijdrage geleverd van EUR 199.966 ter dekking van de begroting. Dit is inclusief de contributies van de partners, 
de subsidies voor Alzheimer Cafés/Ondersteuningsgroepen en DVG Roosendaal.
 
Het kalenderjaar 2021 is afgesloten met een batig saldo van EUR 18.519. Met het bestuur van het Dementienetwerk 
West-Brabant en het bestuur van Alzheimer West-Brabant is overeengekomen dat het resterende bedrag wordt toe-
gevoegd aan de ontwikkeling en innovatie van diverse projecten in 2022, waaronder de (online) Alzheimer Cafés, 
uitzendingen Zuidwest TV en digitalisering van de doelgroep.



 

 Ondersteuningsgroepen
In 2021 organiseerde het Dementienetwerk 5 ondersteuningsgroepen voor partners van mensen met dementie:
Roosendaal  14 bezoekers (2 bijeenkomsten)
Bergen op Zoom  7  bezoekers
Woensdrecht  8  bezoekers
Steenbergen  7  bezoekers
Halderberge 11 bezoekers*

*In de gemeente Halderberge hebben we in plaats van een OGPD een Basiscursusdementie georganiseerd. 
Deze trok maar liefst 11 deelnemers.

Daarnaast organiseerden we samen met BWI een ondersteuningsgroep voor kinderen van mensen met dementie:
Woensdrecht     6 bezoekers 

Dementiebril
De virtual reality brillen van het Dementienetwerk worden 
ingezet tijdens cursussen, maar ook tijdens huisbezoeken. 
Op Wereld Alzheimer Dag werden ze gebruikt in de 
gemeente Woensdrecht door diverse bezoekers van de 
activiteiten van BWI.

Alzheimer Cafés
In 2021 was Corona helaas nog 
niet weg. Het Dementienetwerk heeft 
nauw samengewerkt met Alzheimer 
Nederland, afdeling West-Brabant 
om toch diverse activiteiten te kunnen 
organiseren. Zo maakten we in 2021 
22 filmpjes voor Youtube*, waarvan 
sommigen al meer dan 100 keer zijn 
bekeken! ook hebben we gezamen-
lijk 3 uitzendingen op ZuidWest TV 
opgenomen. Alzheimer West-Brabant 
organiseerde diverse kleinschalige 
ontmoetingen, zoals de kleintjes koffie. 
Hiernaast een overzicht. 

*De online kijkersaantallen zijn een 
momentopname en de aantallen hiervan
 groeien nog steeds.

 
Basiscursus dementie voor mantelzorgers/vrijwilligers
In 2021 hebben we in de gemeenten Bergen op Zoom (5 deelnemers) 
Roosendaal (8 deelnemers) en Halderberge (11 deelnemers) een 
basiscursus georganiseerd.
 
Basiscursus professionals
In 2021 hebben we hard gewerkt aan het updaten van de cursus 
voor professionals. In november kregen we te maken met een lock-
down, waardoor we die bijeenkomsten moesten uitstellen naar april 
2022.
 
Casuïstiek met het Netwerk Palliatieve Zorg
In mei 2021 organiseerde het Dementienetwerk samen met het 
Netwerk Palliatieve Zorg een webinar voor 65 zorgprofessionals. 
Het thema was ‘Waardig leven en waardig sterven’.
 
Studiemiddag voor zorgprofessionals
In november 2021 organiseerde het Dementienetwerk de jaarlijkse 
studiemiddag voor zorgprofessionals met het thema ‘Positieve 
gezondheid bij dementie’. 47 Professionals uit de regio West-Brabant 
deden mee.

Onze bijeenkomsten en cursussen in 2021:

ALZHEIMER CAFÉ

Steenbergen
33 bezoekers reguliere Cafés

128 kijkers online Cafés

Woensdrecht
44 bezoekers reguliere Cafés

46 kijkers online Cafés

Bergen op Zoom
91 bezoekers reguliere Cafés

163 kijkers online Cafés

Roosendaal
Geen reguliere Cafés

81 kijkers online Cafés 
 

Halderberge
Geen reguliere Cafés

71 kijkers online Cafés 

 
Ontwikkeling nieuwe bijeenkomsten:
In 2021 zijn we gestart met de ontwikkeling van twee 
nieuwe cursussen:

• Basiscursus dementie voor naasten van mensen 
met dementie en een migratieachtergrond (start 
najaar 2022)

• Ondersteuningsgroep voor kinderen van mensen 
met dementie (start voorjaar 2021)

Wilt u meer weten over onze activiteiten? 
Ga dan naar www.dementienetwerkwb.nl/contact 
en stel uw vraag.


