Niet te Vergeten symposium: 8 maart 2018
18.30 uur:

Start informatiemarkt

19.30 uur:

Muzikale start van het symposium door Angela Groothuizen


Opening met interactieve oefening



Wat is dat Frontotemporale dementie (FTD)
Lezing door Yolande Pijnenburg, Neuroloog Vumc Alzheimercentrum Amsterdam
Zij is gespecialiseerd in FTD. Naast patiëntenzorg houdt zij zich bezig met
wetenschappelijk onderzoek, o.a. naar erfelijke achtergronden van FTD en de
wijze waarop FTD zo goed en tijdig mogelijk kan worden vastgesteld. Ze is
voorzitter van de Nederlandse FTD Expertgroep, die voorlichting geeft over FTD
aan professionals in de zorg.



Wat betekent het om te leven met een partner met FTD of om te werken met
een persoon met FTD?
Interview met 2 mantelzorgers en een collega door Angela Groothuizen

20.40 uur:

Pauze

21.00 uur:

Vervolg van het symposium


Hoe wordt de omgeving ervaren door mensen met FTD?
Door Elly Prins, GZ–psycholoog en Alwies Hendriks, psychomotorisch therapeut.
Elly Prins is werkzaam als GZ-psycholoog bij De Waalboog in Nijmegen. Zij werkt
daar met jonge mensen met dementie en heeft veel ervaring specifiek met FTD.
Alwies Hendriks is als psychomotorisch therapeut werkzaam bij De Waalboog en
erg geïnteresseerd in het gedrag van mensen met FTD. Hij geeft daarbij aandacht
aan de beleving bij bewegen en de lichamelijke gewaarwordingen. Samen
hebben zij een methode ontwikkeld in het omgaan, benaderen van mensen met
FTD.



Persoonlijk verhaal
Sandy van Rossum, partner van Maarten van Rossum die op 30 jarige leeftijd de
diagnose FTD kreeg.



Mijn kind heeft dementie
Film van Pieter Wolswijk en Klaas Jansma



Muzikale afsluiting
Marga van de Broek

22.00 uur:

Afronding

Waar:

Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4 Heesch

Kaarten voor het symposium kosten in de voorverkoop € 7,50 , op de avond zelf € 10,-.
Kaarten bestellen: Maak het bedrag over op bankrekeningnummer: NL93RABO0324451547 t.n.v.
J.M. van Bakel. Vermeld hierbij je e-mailadres en geef aan dat het om het symposium gaat. Op het
opgegeven e-mailadres ontvang je de bevestiging.

