
Eerste Hulp bij Dementie
Informatiekoffer

Casemanagers dementie:
• Savant Zorg
 Steenovenweg 4, 5708 HN HELMOND
 Contactpersoon: Saskia Beumers
 (0492) 57 20 00

• De Zorgboog
 Bezoekadres:
 Paterslaan 42, 5701 NZ Helmond
 (Postbus 16, 5670 AA Bakel)
 Contactpersoon: Rian van Lier
 (0900) 899 86 36

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben 
of wilt u meer informatie:

Steunpunt Dementie (Quartz)
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond
(0492) 59 51 60

De EHBD Informatiekoffer is een initiatief van:
Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant
Samen voor Dementie Deurne Asten Someren
Steunpunt Dementie, onderdeel van Quartz, Ketenzorg Dementie i



Heeft u te maken met dementie?
Wilt u graag meer weten over dementie? Dan is de Eerste Hulp bij Dementie  
Informatiekoffer misschien iets voor u. Gratis te leen voor inwoners in de regio  
Helmond. In deze folder leest u alles over deze koffer.

Waarom een EHBD Informatiekoffer?
Wanneer de diagnose dementie is gesteld, kan dit veel vragen oproepen. De inhoud 
van de Eerste Hulp bij Dementie Informatiekoffer biedt op veel van deze vragen een 
antwoord. Ook als u in uw naaste omgeving wordt geconfronteerd met iemand met 
dementie kan het heel prettig zijn om informatie te hebben over het ziektebeeld en 
hoe u het beste met de dementerende om kunt gaan.

Inhoud
Aangezien dementie een ziekte is die ook invloed heeft op veel mensen in de omgeving 
van de dementerende, is ervoor gekozen om een breed pakket aan informatie samen 
te stellen. De informatie in de koffer bestaat uit o.a.:
• Informatieve boeken over dementie (ook op jonge leeftijd);
• Verhalen van naasten;
• Kinderboeken over dementie;
• Magazine van Alzheimer Nederland;
• ‘Leren leven met dementie’: dvd met documentaires;
• Brochures en folders;
• Literatuurlijst;

Voor wie?
De EHBD Informatiekoffer is bestemd voor iedereen die te maken heeft met  
dementie: mensen met dementie, de kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers en overige  
belangstellenden. De koffers zijn te leen voor de inwoners van de gemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Mierlo en Someren.

Waar te leen?
De EHBD Informatiekoffer is te leen bij diverse instellingen in de gemeentes in de  
regio Helmond en bij de casemanagers dementie. Indien u belangstelling heeft dan kunt  
u contact opnemen met één van deze uitleenadressen. Aan het lenen van de EHBD 
Informatiekoffer zijn geen kosten verbonden. Wel ondertekent u, net als bij een  
bibliotheek, de uitleenvoorwaarden. De uitleentermijn van de koffer is maximaal  
6 weken. Alle informatie is ter inzage.

Uitleenadressen:

Asten en Someren
Steunpunt Mantelzorg
Onis, organisatie voor welzijnsdiensten
Laan ten Roode 71, 5711 GB Someren
Contactpersoon voor Asten: Truus van Otterdijk
(0493) 44 12 46, t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
Contactpersoon voor Someren: Marianne Lenders
(0493) 44 12 53, m.lenders@oniswelzijn.nl

Laarbeek
Vierbinden
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk
Contactpersoon: H. Bouwmans
(0492) 32 88 00, hbouwmans@vierbinden.nl

Helmond
Alzheimer Café Helmond
Contactpersoon: L. van Houtem
(0492) 59 89 89, info@levgroep.nl

LEVgroep
Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond
Contactpersoon: L. van Houtem

GGZ Oost Brabant, locatie Helmond
Wesselmanlaan 25A, 5707 HA Helmond
Contactpersoon: M. Rutten
(0492) 84 80 03

Gemert-Bakel, Mierlo en Deurne
De inwoners van de gemeenten Gemert-Bakel, Mierlo en Deurne kunnen 
terecht bij de casemanagers dementie van Savant Zorg en de Zorgboog:


