
 
 

 

Uitnodiging Dementietafel Groningen  
Dinsdagavond 30 oktober 2018, gratis toegang  
Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk (langs A7) 

 
Thema:  
Dementie bij mensen met een verstandelijke 
beperking: van niet-pluisgevoel tot diagnose. 
 
Op deze speciale Dementietafel Groningen gaan wij in op het herkennen 
van symptomen en signalen van dementie bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Hoe herken je dit als zorgverlener, als naaste of 
als mantelzorger? Met een tijdige en juiste diagnose kan de begeleiding en 
ondersteuning worden aangepast op de behoeftes van de persoon. 

 
Bij de Dementietafel kunt u in een ongedwongen en open sfeer elkaar ontmoeten en ervaringen delen. De avond is 
open voor iedereen, bijvoorbeeld familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en begeleiders van iemand met een 
verstandelijke beperking. Waarom hebben mensen met downsyndroom zo’n hoge kans op dementie? Hoe signaleer je 
dementie? Meer weten over dementie? Ervaringen delen? Kom naar de Dementietafel op dinsdag 30 oktober 2018. 
 
Praktisch 
 Dinsdagavond 30 oktober 2018, om 19:30 uur. 
 Zaal open vanaf 19:15 uur. Het programma begint om 19:30 uur en duurt tot ±21:45 uur. 
 Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk (adres en routebeschrijving hieronder) 
 Gratis toegang 
 
Programma  
- Welkom en inleiding  

Gastheer prof. dr. Peter De Deyn (hoogleraar RUG-UMCG) 
 
- De Grote Dementietafel Quiz 

Quizmaster prof. dr. Peter De Deyn gaat samen met u dieper in op de achtergronden en oorzaken van dementie. 
Neemt u de smartphone of tablet mee? Via uw mobiel of tablet kunt u meespelen met de quiz (gratis wifi in hotel). 

 
- Dementie, een complexe puzzel 

Dr. Alain Dekker (RUG-UMCG) vertelt kort over ontwikkelingen t.a.v. het vaststellen van een diagnose van 
Alzheimer. Welke diagnostische hulpmiddelen zijn er? Zijn die nuttig bij mensen met downsyndroom?  

 
- Pauze 

 
- Van niet-pluisgevoel tot diagnose: signaleren en diagnosticeren in de praktijk 

Zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines belichten hun rol in het proces van niet-pluisgevoel tot diagnose. 
We kijken naar de rol van familieleden, begeleiders, artsen en gedragskundigen. Waar moet je op letten? Welke 
andere oorzaken van veranderingen moeten we uitsluiten?  + praktijkvoorbeelden 

 
Komt u ook? 
We zien u heel graag op 30 oktober. Voor de catering en organisatie willen we graag weten of u komt. Aanmelden kan 
via dementietafelgroningen@gmail.com. Wilt u zich uiterlijk 27 oktober aanmelden? 
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Adres  
Hotel Van der Valk Groningen-Hoogkerk 
Borchsingel 53  
9766 PP Eelderwolde 
(Groningen, langs de A7, afslag 35) 
 
Navigatie 
Let op! Het hotel is recent geopend. Borchsingel 53 is via Google 
Maps goed te bereiken. Voor andere navigatiesystemen is een 
update vereist. Als Borchsingel nog niet goed wordt aangegeven, 
kies dan Hoogkerkerplein (P+R Hoogkerk) als bestemming. 
 

Algemene routebeschrijving 
Vanuit Heerenveen (A7 richting Groningen) 

 Neem afslag 35 Hoogkerk/Peize 

 Onderaan de afrit neemt u bij de rotonde de eerste afslag 

 Bij de eerstvolgende rotonde neemt u de tweede afslag 

 Na 200 meter vindt u het parkeerterrein aan de linkerhand 
 
Vanuit Assen (A28 richting Groningen) 

 Houdt bij het Julianaplein links aan en volg de borden Ring-West/Zuidhorn 

 Vervolg de weg op de A7 richting Amsterdam/Drachten 

 Neem afslag 35 Hoogkerk/Peize 

 Onderaan de afrit neemt u de rotonde driekwart onder het viaduct door en vervolgens bij de volgende 
rotonde de eerste afslag rechts 

 Bij de eerstvolgende rotonde neemt u de tweede afslag 

 Na 200 meter vindt u het parkeerterrein aan de linkerhand 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze Dementietafel Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door 

het Groninger Universiteitsfonds (GUF) 
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