
Beste betrokkenen, 

  

Heeft u in uw (vrijwilligers)werk of dagelijks leven te maken met dementie? Dan nodigen we u graag 

uit voor de startbijeenkomst van een verkennend onderzoek in ‘centrum Roermond’. De gemeente 

Roermond, Proteion, De Zorggroep NML, VGZ en CZ zijn de samenwerking aangegaan met Tao of 

Care om te onderzoeken welke vormen van ondersteuning het leven thuis voor mensen met 

dementie en hun naasten prettiger kan maken. Dit onderzoek vindt plaats in het gebied ‘centrum 

Roermond’.  

 

De Tao of Care, is een organisatie die werkt vanuit de Sociale Benadering Dementie. Deze 

benadering is ontstaan vanuit jarenlang onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en 

hun naasten. Tijdens het onderzoek achterhalen we de behoeften en het soort vragen van mensen 

met dementie en hun naasten. We doen dit door met mensen met dementie en hun naasten mee te 

lopen in het dagelijks leven. Om de behoeften van mensen met dementie in centrum Roermond in 

kaart te brengen, is het ook van groot belang dat alle betrokken partijen meepraten. Denk hierbij 

aan mensen met dementie, hun naasten, zorg -en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en betrokken 

buurtgenoten. Op 22 januari maken we hiermee een begin door middel van de startbijeenkomst. 

We denken dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan deze bijeenkomst. Kunt u niet aanwezig 

zijn bij de startbijeenkomst, maar wilt u wel met ons in gesprek over het dagelijks leven met 

dementie? Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen. 

 

Programma 

We starten met een plenair deel waarin Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en 

Dementie en ervaringsdeskundigen ons meenemen in de leefwereld van mensen met dementie en 

hun naasten en het gedachtegoed van de Sociale Benadering Dementie. Na een korte pauze gaan we 

in kleinere (focus)groepen met elkaar in gesprek om ideeën uit te wisselen over de ondersteuning 

voor mensen met dementie en hun naasten. We sluiten af onder het genot van een drankje. 

 

Aanmelden 

U kunt zich voor de startbijeenkomst aanmelden middels een e-mail met daarin uw naam en een 

korte beschrijving van uw betrokkenheid met het onderwerp. Aanmelden is mogelijk tot 15 januari. 

 

Aanmelding: soukaina.eljaouhari@tao-of-care.nl 

Datum: 22 januari 2020 

Inloop: 14:00 - 14:15 

Tijd: 14:00 - 16:30 

Locatie: Stadhuis gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EE Roermond  

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neemt u dan gerust contact op met Soukaina 

el Jaouhari via e-mail of op het volgende nummer: 020-8201188. Mocht u mensen kennen in uw 

netwerk die op welke manier dan ook betrokken zijn bij onderwerp dementie in centrum Roermond, 

voelt u zich dan vrij om de uitnodiging door te sturen! 

 

Welkom en vriendelijke groeten, ook namens de samenwerkende partijen, 

 

Anne-Mei The, Astrid Parys, Soukaina El Jaouhari en Laura Juurlink 

Tao of Care 

mailto:soukaina.eljaouhari@tao-of-care.nl

