
 

 

 

 

 

 
 

Heeft u dementie of bent u mantelzorger? Wilt u als ervaringsdeskundige 

bijdragen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en 

mantelzorgers in Twente te verbeteren? Dan zoeken wij u! 

 

 

Wie zijn wij? 

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere 

kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we 

voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg 

voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door 

financiële ondersteuning. Ook in Twente is Alzheimer Nederland actief onder de naam 

Alzheimer Nederland afdeling Twente! 

Dementie Twente is het samenwerkingsverband in Twente tussen 40 zorg- en 

welzijnsorganisaties om te komen tot een kwalitatief en inhoudelijk goede samenwerking 

in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. 

 

Zoals u kunt lezen streven we dezelfde doelstelling na. Wij werken nauw met elkaar 

samen en willen graag mensen met dementie en mantelzorgers betrekken bij de 

ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten 

in Twente. Daarom zoeken wij de verbinding met u! 

 

Wij zoeken mensen met dementie en mantelzorgers met de volgende kwaliteiten: 

 U bent bereid om eigen ervaring te delen en in te zetten bij uiteenlopende 

vraagstukken en thema’s, kijkend naar het groter geheel. 

 U heeft een positief kritische houding 

 U bent in staat om plannen door te nemen en mee te denken in projecten 

 U bent in de gelegenheid om een aantal keren per jaar op een centrale  locatie in 

Twente bij elkaar te komen( Voor mantelzorgers willen we graag meedenken als 

er iets geregeld moet worden voor hun partner met dementie tijdens hun 

aanwezigheid bij de bijeenkomsten). 

 

Heeft u interesse, laat het ons dan weten! Wij gaan graag met u in gesprek of aansluiten 

bij de klankbordgroep iets voor u is! Vanuit deze gesprekken zullen wij de 

klankbordgroep samenstellen. We willen graag een groep formeren van 10/15 

ervaringsdeskundigen zoals u. 

 

U kunt een email verzenden naar secretariaat@dementietwente.nl of bellen met 

0610268038 voor meer informatie! 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Adèle Baak en Truus Kamphuis van Alzheimer Nederland Afd. Twente 

Ine Bonke en Loes Heerts Ketenregisseurs bij Dementie Twente 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/twente
https://dementietwente.nl/
mailto:secretariaat@dementietwente.nl

