
Inventarisatie reacties jaardag 2018

38 Totaal aantal reacties

Waaraan zou de cliëntenraad aandacht moeten schenken?

1 Dementerenden met ook fysieke problemen

2 Depressie door bv verlies partner bij hoogbejaarden i.c.m. (beginnende) alzheimer

3 Echte handvatten als je partner dement is / wordt

4 Mantelzorger die zelf ook niet in orde is

5 Persoonlijke vragen, zodat het herkenbaar is

6 Evt. vervolg op de info van vandaag. Praatgroep? Workshops?

7 Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. Dementiebestrijding

8 Vasculaire dementie op jongere leeftijd; mijn man (68) heeft het nu ruim 2,5 jaar

9 Wat is er qua zorg mogelijk vanuit gemeente / overheid?

10
Hoe krijgen hh-hulp info en handvatten over hun cliënten (ivm de privacywet). Zij worden vaak in het diepe gegooid zonder kennis, terwijl ze 

wekelijks 2-3 uren bij een cliënt over huis zijn

11 Opleiding van zorgmedewerkers, vooral benaderingswijze en omgang

12 Uitstapjes / mogelijkheden mensen met dementie

13 Zorg in wooncentra

14 De behandeling van de oudere in het tehuis: onhygiënisch/vies

15 Alternatieve therapie zoals acupunctuur of energie meridiaan

16 De 5 talen van de liefde

17 Alleenstaande dementerenden en hun fragiele netwerk
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Waarover zou u meer willen weten?

1 Alternatieve therapie zoals acupunctuur of energie meridiaan; ervaringen met dementie

2 Basisbehoeften seks in verpleeghuis

3 Benadering dementerenden met naast hun dementie psychiatrische aandoeningen

4 Bestuurswerk in de cliëntenraad (ben bestuurslid bij Alzheimer-Noord Kennemerland)

5 Bij wie, welke instantie (ministerie?) ik moet inlichten

6 De fantasie van dementerenden, hoe een klein iets een groot verhaal wordt

7 Dementie en erfelijkheid

8 Depressie door bv verlies partner bij hoogbejaarden i.c.m. (beginnende) alzheimer

9 Het belang van het brainresearchcentrum

10 Hoe dementie te voorkomen

11 Hoe om te gaan met achterdocht; niet geloven waar hij is (thuis) en wie wij (familie) zijn

12 Hoe om te gaan met boos gedrag zonder te weten waar dat vandaan komt

13 Hoe omgaan met zorgmijdend gedrag

14 Hoe te handelen bij gedrag van dementie

15 Hoe weet ik of mijn tante, die dementeert, dit zelf weet en zo ja / nee, hoe ga ik daarmee om?

16 Mogelijkheden om bij te thanken(??)

17 Niveaus van casemanagers

18 Nog meer van deze inhoudelijke tips. Veel vraag en antwoord

19 Wat zou het proces van dementie kunnen vertragen?

20 Wettelijke regelingen
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Hoe vond u de jaardag?

1 Bemoedigend; 

2 Bijdragen aan inzicht; 

3 Bijzonder zinvol; Mijn complimenten; 

4 Boeiend, helder verteld en vooral niet te zwaar ondanks het zware onderwerp; 

5 Duidelijk, helder, verhelderend; 

6 Erg waardevol; 

7 Fantastisch, inspirerend, opbouwend; 

8 Fijn, duidelijk met eigen verhaal en nuttige tips; 

9 Geweldig! Informatief, herkenbaar en veel handige tips; 

10 Geweldig.; Veel handvatten gekregen; Het boek "magische wereld" gekocht

11 Heel boeiend; Humor werkt, zowel voor het overbrengen van inhoud als voor ontspanning

12 Heel fijn; Confronterend, maar blij met de tips; 

13 Heel geslaagd! Interessant en nuttig; 

14 Heel goed; 

15 Heel inspirerend; Dank, ook voor de info die op de site zal verschijnen; Mooie spreker met geweldig persoonlijk verhaal

16 Informatief; Duurde wel wat lang; 

17 Interessant en leerzaam; 

18 Interessant en waardevol. Goede tips gehad; 

19 Mooi, nuttig en zeer leerzaam; 

20 Niet bijgewoond; Geen tijd, jammer; 

21 Niet informatief; 

22 Ontzettend leerzaam, confronterend, inspirerend, vermakelijk, boeiend; Heel blij met de handvatten; 

23 Prettig informatief; 

24 Prima verzorgd; Pauze duurde lang; 

25 Prima; 

26 Zeer geslaagd; Goede, leerzame invulling door Huub Buijssen

27 Zeer informatief en toegankelijk; 

28 Zeer interessant; Veel tips en begrip voor omgang met echtgenoot / vasculaire dementie; Pluim voor de heer H. Buijssens
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29 Zinvol, met goede tips; 

30 Matig; het verhaal was erg persoonlijk en soms moeilijk te verstaan; Door online-traing wist ik het meeste al; 

31 Te massaal (liever per kleinere regio); Graag meer tijd voor vragen / ervaringen uitwisselen; 

32 Niet wat ik ervan verwachtte / hoopte; 
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