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In deze nieuwsbrief

Menukaart Into D'mentia trainingen
Betere voorbereiding mantelzorger verhoogt welzijn
Sociaal ondernemerschap en lekker lezen in de zomer

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van Beleef Dementie. Wij merken dat steeds meer mensen

ons en onze Into D'mentia trainingen kennen en willen jullie vanaf nu tweemaal per jaar met een

korte nieuwsbrief informeren. Zestien maanden was het vanwege COVID-19 lastig om onze

dementie simulatietrainingen te verzorgen, maar we merken dat de belangstelling nu weer groeit.

Een mooi moment om jullie te informeren.  

Onze volgende nieuwsbrief zal in november verschijnen. Voor nu wensen we jullie een mooi

zomer toe. 

Maarten Beelaerts en Jan Rietsema

Nieuwsbrief Zomer 2021

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/ffd99e4bad73/beleef-dementie-nieuwsbrief-zomer-2021?e=0aed331c27
http://www.beleef-dementie.nl/
http://eepurl.com/hCkPaH
https://us1.campaign-archive.com/home/?u=8b43d97865b868434657a0fb9&id=6e08506141
https://us1.campaign-archive.com/feed?u=8b43d97865b868434657a0fb9&id=6e08506141
javascript:;


Into D’mentia Menukaart 
  
Onze menukaart kent drie hoofdgerechten: de 'Into D’mentia cabine simulatietraining', de 'Into

D’mentia VR simulatietraining' en het 'Dementie en Nu' aanbod. 

De Into D’mentia cabine simulatie training omvat voor de cursisten een korte introductie, de

dementiesimulatie in de cabine gevolgd door een nagesprek over de ervaringen met één van

onze trainers en op een later tijdstip een groepstraining van een dagdeel. In gesprek met onze

klanten zijn er variaties op dit hoofdgerecht ontstaan. Door te variëren met de groepstraining kan

soms beter worden aangesloten bij het leertraject waarin de instelling zit. Zo hebben we vóór de

COVID-19 uitbraak voor een instelling in het oosten van het land de groepstraining vervangen

door een uitgebreider symposium over de Presentie theorie, waarbij Beleef Dementie voor de

inhoud samenwerkte met de Stichting Presentie. 

Bij de aangeboden Into D’mentia VR simulatie training krijgen de cursisten na de

dementiesimulatie in de VR bril en het groepsgesprek met onze trainer een code voor een e-

learning mee naar huis. In gesprek met klanten zijn ook hier smaakvariaties ontstaan. In plaats

van een e-learning is voor een welzijnsorganisatie een workshop georganiseerd, waarin de

cursisten nog een keer bij elkaar kwamen voor het borgen van de dementie ervaring en om

handvatten te krijgen over de bejegening van de naaste met dementie. Voor de specifieke

doelgroep van studenten in zorg en welzijn is er samen met een MBO opleiding een lesbrief

gemaakt, die de e-learning kan vervangen. 

Wij gaan graag in gesprek hoe onze training het beste kan bijdragen aan de gewenste leerdoelen

van onze klanten en samen met onze trainers ontstaan er dan nieuwe mogelijkheden die onze

menukaart worden gepresenteerd.
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Betere voorbereiding mantelzorger verhoogt welzijn 
  

Analyse van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 bevestigt* dat door een goede voorbereiding

van de mantelzorger van iemand met dementie de ervaren zorglast minder zwaar voelt. Dit levert

een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mantelzorger en daarmee ook aan het welzijn van

mensen met dementie. Hierdoor kunnen mensen met dementie beter en langer thuis wonen.

Deze uitkomsten sluiten naadloos aan op de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Into

D’mentia trainingen. 

Het voorbereiden van mensen met dementie en mantelzorgers op toekomstige veranderingen,

wordt proactieve zorgplanning genoemd. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de

casemanagers. Opvallend is dat ruim een derde van de mantelzorgers die wel voorbereid zijn

zich niet voorbereid voelen. De veranderingen bij de naaste met dementie zijn zo complex en

ingrijpend, dat enkel het bespreken hiervan niet voldoende is. Wij verwachten dat de Into

D’mentia ervaringstrainingen een bijdrage kunnen leveren aan het voorbereid voelen. Het is dan

ook positief om te zien dat een aantal organisaties en dementienetwerken een licentie hebben op

de Into D’mentia VR bril, waardoor de casemanager zelf in de begeleiding van mantelzorgers de

dementie ervaringstraining kan inzetten. 
  

(* Proactieve zorgplanning bij mensen met dementie. Inzichten op basis van de Dementie monitor

Mantelzorg 2020. Van der Heide, I.; Van den Buuse, S.; De Veer, A. en Francke, A.; Nivel/Alzheimer

Nederland, 2021.)

Sociaal ondernemerschap en lekker lezen in de zomer 
 
Beleef Dementie is na een grondige audit in juli 2020 opgenomen in het register van de Code

Sociale Ondernemingen. Dit register erkent ondernemers, die net als wij, willen bijdragen aan het

oplossen van maatschappelijke, sociale of milieuproblemen. Anders dan goede doelen zijn

sociale ondernemingen economisch zelfstandig. Impact staat voorop en financiën zijn slechts een

middel. Op onze website hebben we dit verder uitgewerkt. 

  

En omdat het vakantietijd wordt en je deze zomer misschien wel wilt genieten met een paar

mooie boeken, introduceren wij in onze nieuwsbrief een collega sociale onderneming: YouBeDo.

YouBeDo.com verkoopt dezelfde boeken (4 miljoen titels) voor dezelfde prijzen en onder dezelfde

voorwaarden als andere boekenaanbieders. Terwijl je dezelfde prijs betaalt, gaat 12% van je

aankoopbedrag naar een goed doel zonder dat het je iets extra’s kost. Je kunt zelf kiezen welk

goed doel jou aanspreekt. Op deze manier draag je samen met YouBeDo bij aan een betere

wereld. Zo heeft YouBeDo al meer dan €500.000 aan donaties gegenereerd.
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In contact 

Wij blijven graag in contact met jou. Je kunt ons via onze website of met een mail bereiken. Wij

komen ook graag naar je toe om voor 1-3 personen uit jouw organisatie een demonstratie van de

VR-dementie simulatietraining te geven. Een demonstratie kost je niet meer dan 1 uur.

Copyright ©2021 Beleef Dementie B.V., All rights reserved. 
 
 

Ons mailadres is: 
info@beleef-dementie.nl 

 
Wilt u de ontvangst van deze emails aanpassen? 

U kunt uw instellingen wijzigen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 
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