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Voor wie is het Geheugen Steunpunt?

Het Steunpunt is voor iedereen die vragen heeft
over geheugenproblemen. U merkt bĳvoorbeeld
zelf dat uw geheugen achteruit gaat. Of u heeft een
familielid bĳ wie u geheugenproblemen ervaart en u
wilt graag meer informatie.

Een paar voorbeelden

E Mĳn vrouw van 70 jaar is vergeetachtig.
Wordt zĳ nu dement?

E Ik kan de zorg voor mĳn vrouw die dementie
heeft niet meer goed aan, wat nu?

E Ik zou graag eens willen praten met mensen die
ook de zorg hebben voor een partner met
dementie

E Mĳn vader is erg achterdochtig. Wat kan ik
hieraan doen?

E Ik denk dat mĳn partner dementie heeft, welke
stappen kan ik nu het beste zetten?

E Is er in deze woonplaats een Alzheimer Café?



Waarom een Geheugen Steunpunt?

Soms weten mensen niet bĳ wie zĳ met vragen en
twĳfels over het geheugen terecht kunnen. Het gaat
hierbĳ om de fase voordat de diagnose dementie is
gesteld. Het Geheugen Steunpunt is in iedere ge-
meente gevestigd en zorgt ervoor dat u snel en een-
voudig antwoord op uw vragen krĳgt of dat u wordt
doorverwezen naar de juiste persoon of instantie.

Het Geheugen Steunpunt is een initiatief van de
Ketenzorg Dementie Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk. Dit is een samenwerkingsverband van
gemeenten, verschillende zorgaanbieders, vrĳ-
willigers - en welzĳnsorganisaties. Met elkaar zor-
gen zĳ voor een aanbod van zorg en ondersteuning
wat overeenkomt met de wensen en behoeften van
mensen met (een vermoeden van) dementie en hun
mantelzorgers.

Een bezoek aan het Geheugen Steunpunt is gratis.

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u een bezoek brengt aan het Geheugen
Steunpunt kĳkt een deskundige medewerker met u
welke vragen er zĳn. De medewerker verdiept zich in
de situatie zodat zĳ een beeld krĳgt en een passend
advies kan geven. Een voorbeeld van zo’n advies kan
zĳn een afspraak met de huisarts, een casemanager
of begeleiding door een mantelzorgconsulent.
Of het brengen van een bezoek aan het Alzheimer
Café voor informatie en lotgenoten contact.



BARENDRECHT

KĳkopWelzĳn
Binnenlandse Baan 30
2991 EA Barendrecht

Telefonisch bereikbaar
op maandag t/m
donderdag van 09.00
tot 15.00 uur en vrĳdag
van 09.00 tot 13.00
uur.
T (0180) 691 800
E info@kĳkopwelzĳn.nl

ALBRANDSWAARD

Welzĳn Albrandswaard
Stationsstraat 10
3161 KP Rhoon

Telefonisch bereikbaar
op maandag t/m
donderdag van 09.00
tot 15.00 uur en vrĳdag
van 09.00 tot 12.00 uur.
T (010) 501 83 22
E info@welzĳnalbrands
waard.nl

RIDDERKERK

Facet Ridderkerk
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk

Openingstĳden
Maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 17.00
uur, op vrĳdag van 08.30
uur tot 12.30 uur.
T (0180) 432 350
E info@karaatmantelzorg.nl
W www.facetridderkerk.nl

Waar vind ikmeer informatie over
geheugen en dementie?
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