Locatie De Dementheek bevindt zich in het

Openingstijden

voormalig Kantongerecht aan de Hoofdstraat
6 te Emmen.  

Dinsdag:
13.00 tot 15.00 uur  
Donderdag: 10.00 tot 12.00 uur

Kosten uitlenen
Boeken € 1,00
Spellen € 2,00
DVD € 1,00
Dementiekoffer € 7,50
CD € 1,00
Bezoekers kunnen ook een jaarabonnement
afsluiten. De kosten van een jaarabonnement
bedragen € 35,00.

Dementheek Emmen

Uitleentermijn Voor alle artikelen geldt
een uitleentermijn van 3 weken, alleen de
dementiekoffers zijn voor 5 weken te leen. Per
keer kunnen bezoekers maximaal 3 artikelen
lenen, waarvan 1 spel. Voor overschrijding van
de uitleentermijn geldt een boete van € 0,25
per dag.
Verlengen/ Reserveren Het verlengen en
reserveren van materialen is mogelijk.
Vraag naar de voorwaarden.  

Voor meer informatie kunt u
kijken op onze website of
neem contact op met:

Zorggroep De Hooimijt
Hoofdstraat 6
7811 EN Emmen
Telefoon: 0591 - 572944
K.v.K.: 56689535
Realisatie: Dementheek Emmen is
mogelijk gemaakt door giften van de
Lionsclub Emmen en het GIDS fonds.

www.dementheek-emmen.nl

Uitleen- en adviescentrum dementie
...een beetje steun, altijd bij de hand!
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Dementheek

Ongeveer één op de vijf mensen krijgt een bepaalde vorm van
dementie. Nederland telt op dit moment 260.000 mensen
met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van
de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen. De
verwachting is dat in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan
dementie.

Een Dementheek is een vernieuwende vorm van ondersteuning.
Er zijn er nog maar een handvol te vinden in Nederland.  Een
Dementheek is een advies- en uitleencentrum voor mensen met
dementie, mantelzorgers en professionals gericht op ondersteuning
en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende)
dementie. Doel is om comfort te bieden aan de mens met
dementie en hulp aan te reiken aan mantelzorgers, vrijwilligers en
professionals in de zorg.
De Dementheek richt zich op zowel informatieverstrekking als ook
op uitleen van diverse materialen. Met de Dementheek als advies
en uitleencentrum hopen we dat mensen die in het dagelijkse leven
met dementie te maken hebben handvaten krijgen aangeboden om
te leren omgaan met de gevolgen van deze ziekte. Mensen kunnen
bij de Dementheek terecht met hun individuele vragen, wanneer zij
op zoek zijn naar tips of voor een luisterend oor.

Mantelzorgers

Wat heeft de Dementheek te bieden

Mantelzorgers spelen een belangrijke en vaak langdurige rol in
de zorg voor mensen met dementie. Deze zorgtaak is zwaar en
mantelzorgers kunnen soms het gevoel hebben er alleen voor te
staan. Mantelzorgers weten soms niet of onvoldoende bij wie zij
terecht kunnen met vragen of bij problemen.

De Dementheek beschikt over een breed assortiment aan boeken,
spellen, beeldmateriaal en muziek die kunnen worden geleend.
Ook zijn er dementiekoffers beschikbaar. De dementiekoffer is
bedoeld voor mensen waarbij zojuist de diagnose dementie gesteld
is. In de koffer zit informatiemateriaal over dementie. De informatie
uit de dementiekoffer geeft antwoord op vragen die de eerste tijd bij u
kunnen opkomen. In de koffer bevinden zich verschillende materialen
zoals boeken, brochures, films en spellen.
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Huidig ondersteuningsaanbod
Er bestaan op dit moment al verschillende vormen van
ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Voorbeelden hiervan zijn alzheimercafés en gespreksgroepen
voor mantelzorgers. Ook dagbesteding is een belangrijke
ondersteuningsvorm. Toch blijkt dat zowel mantelzorgers als
professionele hulpverleners nog regelmatig moeite ondervinden bij
het vinden van informatie.
Wat vooral als lastig wordt ervaren is het beperkte aanbod aan
praktische informatie- en/ of handvaten om op de juiste manier om
te gaan met de ziekte en de bijkomende beperkingen. Als voorbeeld
hiervan; hoe laat je het aanbod van activiteiten aansluiten bij de
behoefte en mogelijkheden van mensen met dementie?  

Deskundigheid
De Dementheek wordt door zowel
professionals als door vrijwilligers gedraaid. Om als adviescentrum
te functioneren worden er professionals ingezet met kennis over
dementie. Bij hen kunt u terecht met uw individuele vragen.
Ook ervaringsdeskundigen kunnen hun bijdrage leveren in het
advies aan de bezoekers. Op de donderdagen is er gelegenheid
om uw vragen te stellen aan de wijkverpleegkundige van het
psychogeriatrisch (PG) team.

