
De dementiemonitor 2018 laat naar verwachting 
weer een mooie score zien voor Hulp bij Dementie 
Noord-Limburg. De kwaliteit is goed en klanten 
zijn tevreden. Daar zijn we trots op en dat willen 
we ook uitstralen. Een mooi podium daarvoor is het 
symposium “Het andere gezicht van dementie” dat 
wij rondom ons 10-jarig bestaan organiseren.

Een symposium voor mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en natuurlijk ook vrijwilligers en 
professionals  die werken met mensen met dementie.  
We rekenen dan ook op veel belangstelling, zowel 
regionaal als  landelijk.

De titel “Het andere gezicht van dementie” benadrukt 
de mogelijkheden/talenten die mensen met dementie 
hebben. Een thema dat aansluit bij de doelen vanuit 
het sociaal domein. Dagvoorzitter Frans Pollux geeft 
op het symposium het woord aan bekende sprekers 
zoals Oliver Constant van het Expertise-centrum 
Dementie Vlaanderen en Irma Wijsman, maakster 

van de documentaire ‘Acteur verliest zijn woorden’, 
(micheldefilm.nl). Tijdens drie rondes kan telkens per 
ronde gekozen worden uit drie workshop-thema’s 
(MET, VOOR of OVER mensen met dementie). Het 
symposium wordt afgesloten met het uitreiken van de 
Wim Claessens Prijs. Details over het programma en 
de workshops vindt u hier

Daarnaast vindt er ook een Invitational Conference 
plaats (verzorgd door Dementiezorg Voor Elkaar Vilans) 
waarvoor mensen op naam worden uitgenodigd. Zij 
gaan met elkaar praten over de relevante vraagstukken 
rondom samenwerking, afstemming en het hebben van 
de juiste kennis. 

Meld je nu online aan
Kosten voor professionals e 150,- incl BTW
Kosten voor mantelzorgers e 85,- incl BTW

Wij zorgen naast een fantastisch programma 
ook voor een uitstekende catering. 
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Symposium ‘Het andere gezicht van dementie’

wordt mede mogelijk gemaakt door:

Symposium lokatie:

Evenementenhal Venray 

De Voorde 30 | 5807 EZ Oostrum

Symposium  “Het andere gezicht van dementie” 

Meld je nu online aan: 
Aanmelden: www.evenementenhal.nl/symposium15november

Degene die een ticket/vrijkaart heeft gekregen vanuit de organisatie moet 
zich toch aanmelden en een keuze maken uit de workshops. 
Keuze: vrijkaart met referentienummer van je kaart. Aanmelden voor 15 oktober.

Meld u 
hier voor 

1 november
online 

aan! 

https://www.hulpbijdementie.nl/noord-limburg/agenda/symposium
http://www.evenementenhal.nl/symposium15november

