
Planning cursussen voorjaar 2019
Locaties Alkmaar en Heerhugowaard
Cursus omgaan met dementie
Training omgaan met geheugenproblemen

“Ik heb belangstelling om deel te nemen aan een 

cursus omgaan met dementie. Wanneer starten de 

cursussen?”

“Hoe kan ik mij aanmelden voor een cursus omgaan 

met dementie?”
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“Wat is een geheugentraining en waar wordt deze 

geven?”



Geriant geeft cursussen omgaan met dementie voor mantelzorgers (partners, familieleden en anderen betrokkenen bij 

de zorg voor een dementerende). Ook heeft Geriant een training omgaan met geheugenproblemen voor mensen met 

beginnende dementie. In deze folder leest u meer over de planning van deze cursussen en de aanmelding hiervoor. 

Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers

Data   dinsdag 5 maart tot en met dinsdag 26 maart 2019

Tijdstip  10.00 – 11.30 uur

Locatie  Alkmaar

Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers

Data  vrijdag 8 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019

                       10.00 – 11.30 uur

Locatie  Heerhugowaard

Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers

Data  dinsdag 2 april tot en met dinsdag 23 april 2019

Tijdstip  19.30 – 21.00 uur

Locatie  Alkmaar

Training omgaan met geheugenproblemen

voor mensen met MCI / beginnende dementie en mantelzorgers

Data  maandag 4 februari tot en met maandag 25 maart 2019

  18 februari vervalt in verband met de voorjaarsvakantie

Tijdstip  10.00 – 11.30 uur

Locatie  Heerhugowaard

Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers 

Data  donderdag 4 april tot en met donderdag 25 april 2019

Tijdstip  10.00 – 11.30 uur

Locatie  Heerhugowaard
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Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers

Data  vrijdag 10 mei tot en met vrijdag 31 mei 2019

Tijdstip  10.00 – 11.30 uur

Locatie  Alkmaar

Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers

Data  maandag 6 mei tot en met maandag 27 mei 2019

Tijdstip  19.30 – 21.00 uur

Locatie  Heerhugowaard

Inlichtingen en aanmelding 
Voor eventuele vragen over en opgave voor de cursus kunt u contact opnemen met Reinalda Slagter (casemanager 

groepen) via telefoonnummer 072 527 03 90.

Praktische zaken
• U kunt zich het hele jaar opgeven voor de cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers 

• Aanmelding kan via de casemanager of per email.

• Een groep bestaat uit ongeveer acht deelnemers en een begeleider.

• Cursusduur: vier bijeenkomsten van anderhalf uur.

• De cursussen worden overdag en ’s avonds gegeven.

• In de regio Noord-Kennemerland worden de cursussen gegeven op onze locaties in Heerhugowaard en Alkmaar.

• Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Declaratie vindt plaats bij de ziektekostenverzekeraar van de 

cliënt (persoon met dementie).

• Bij de eerste bijeenkomst ontvangt u de cursusmap.

• Ook bij locaties van Geriant in West Friesland en de Kop van Noord Holland worden cursussen gegeven. Uw 

casemanager kan u daar meer over vertellen.
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(c) Geriant, versie 06/08/2018

Organisatie
Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl
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