
Het delen van uw ervaringen met anderen in dezelfde situatie kan 
herkenning en opluchting geven.  
Met de keuze uit drie workshops kunt u zich heerlijk ontspannen en opladen.  
Ook wacht u een high tea met verse sapjes en lekkere kleine hapjes. 
 

Kortom, een middag volop inspiratie met: 

 Samenzijn, Uitwisselen, Genieten 

 Workshops: Handmassage, Voeding, Beweeg met plezier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfst Ontmoeting 

voor naasten van mensen met dementie 

dinsdag 1 november 2016, 13.15- 15.30 uur 

Odensehuis Andante, Oudwijkersdwarsstraat 148 Utrecht 

 

 

 

 

 

 



 Workshops 
 

Handmassage 
Handmassage is eenvoudig te leren en heerlijk om zowel te geven 
als ontvangen. U kunt het gemakkelijk toepassen bij uw naaste met 
dementie. Handmassage blijkt vaak een heilzame werking te 
hebben, doorgaans worden mensen er ontspannen van. Het is een 
fijne manier om contact te maken, waarvan je beiden kunt genieten. 
U leert deze middag ook hoe u een handmassage aan uzelf geeft.  
Docent: Corinne Vulink, massagetherapeut 
 

Voeding  
We gaan lekker proeven. Laat je verrassen door je eigen 
waarneming. En krijg nog meer of weer plezier in het koken en eten.  
De maaltijd is voor velen een hoogtepunt van de dag. Maar hoe ga 
je om met iemand die vergeet te eten, die niet meer weet hoe je 
mes en vork gebruikt of die juist heel veel eet? Waarmee kan 
iemand met dementie helpen bij het koken? Wat kun je iemand 
geven die veel zoetigheid snoept?  
U wordt op nieuwe ideeën gebracht. 
Docent: Rya Ypma, diëtist  
 

Beweeg met plezier 
Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf in conditie, maar ook 
ons brein. Op elke leeftijd en in elke conditie kun je beginnen met 
bewegen. Omdat een halfuur stevig fietsen in de buitenlucht voor 
velen van ons niet haalbaar is, passen we binnenshuis allerlei 
oefeningen toe, afgestemd op elk niveau, ook in de stoel. Ervaar hoe 
leuk samen bewegen kan zijn. 
Docent: Margot Scholten, fysiotherapeut 

 
 

De Herfstontmoeting in het kort 
 

Voor wie:  Naasten van mensen met dementie 

(partner, kinderen, vrienden, kennissen, 

buren) 

Wanneer:  Dinsdag 1 november 2016 

  13.30 – 15.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur 

Waar:   Odensehuis Andante 

Oudwijkersdwarsstraat 148, Utrecht-oost 

Kosten:  Deelname is gratis 

Aanmelden:  T/m 28 oktober bij Odensehuis Andante 

tel: 06 19 19 78 10. Of mail naar: 

info@inloophuisandante.nl 

Vermeld hierbij welke workshop u wilt 

volgen en of de persoon voor wie u zorgt 

mee komt 

 
Tot dan!  
 

Een hartelijke groet van 
 

Andrea Lehr, consulent Bezoekdienst U Centraal 

Paula Oostveen, mantelzorgcoach 

Lia Kemerink, coördinator Odensehuis Andante  


