
 
 
 
 
 

 

Uitnodiging Dementietafel Groningen 
Dinsdagavond 8 oktober 2019, Van der Valk hotel Groningen-Hoogkerk  

 of Maandagavond 28 oktober, Van der Valk hotel Spier 

 
“Carrousel van begeleidingsmogelijkheden  

bij dementie” 
 
 

Programma 
 Opening door gastheer prof. dr. Peter Paul De Deyn (hoogleraar RUG-UMCG) 

 Carrousel van begeleidingsmogelijkheden deel 1  
Tijdens het eerste deel zal het zorginstrument CRDL gedemonstreerd worden door Paul  
Blaak (CRDL). Daarnaast wordt er ingegaan op reminiscentie en verschillende 
begeleidingsstijlen bij dementie door Riny Poort (’s Heerenloo). 

 Pauze met uitgebreide en interactieve informatiemarkt 

 Carrousel van begeleidingsmogelijkheden deel 2 
Helena van Huis (Cosis) gaat in op achteruitgang in activiteiten van het dagelijkse leven. 
Muziektherapeut Sandra van Aubel (Cosis) vertelt over de mogelijkheden om muziek in te 
zetten. 
 

(Goed om te weten: beide avonden hebben exact hetzelfde programma!) 
 

Aanmelden 
Om de Dementietafel bij te wonen is vooraf aanmelden nodig. Meld je tijdig aan om teleurstelling te 
voorkomen, de vorige twee dementietafels zaten volledig vol! Aanmelden kan alleen via de website, niet 
meer via de mail. Met de volgende link kom je direct bij het aanmeldportaal: https://sdtg.nl/aanmelding-
komende-dementietafel/.  

 
 
 

 Dinsdagavond 8 oktober 2019 in Van der Valk hotel Groningen-Hoogkerk 
of 

 Maandagavond 28 oktober 2018 in Van der Valk hotel Spier 
 Zalen open vanaf 19:00, start programma 19:30 
 Gratis toegang 
 Aanmelden kan op www.sdtg.nl (Doe dit tijdig, want vol = vol!) 
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Routebeschrijving 

Hotel Van der Valk Groningen-Hoogkerk 
 

Adres  
Borchsingel 53  
9766 PP Eelderwolde 
(langs de A7, afslag 35) 
 
 
Algemene routebeschrijving 
Vanuit Heerenveen (A7 richting Groningen) 

 Neem afslag 35 Hoogkerk/Peize 

 Onderaan de afrit neemt u bij de rotonde de eerste afslag 

 Bij de eerstvolgende rotonde neemt u de tweede afslag 

 Na 200 meter vindt u het parkeerterrein aan de linkerhand 
 
Vanuit Assen (A28 richting Groningen) 

 Houdt bij het Julianaplein links aan en volg de borden Ring-West/Zuidhorn 

 Vervolg de weg op de A7 richting Amsterdam/Drachten 

 Neem afslag 35 Hoogkerk/Peize 

 Onderaan de afrit neemt u de rotonde driekwart onder het viaduct door en vervolgens bij 
de volgende rotonde de eerste afslag rechts 

 Bij de eerstvolgende rotonde neemt u de tweede afslag 

 Na 200 meter vindt u het parkeerterrein aan de linkerhand 

 

Hotel Van der Valk Spier  

Adres 
Oude Postweg 8  
9417 TG Spier  
(Dwingeloo, langs de A28, afrit 29) 
 
 
Algemene routebeschrijving 
Vanaf de A28 
(zelfde route voor zowel aankomst vanuit Groningen als vanuit Hoogeveen) 

 Neem afslag 29-Dwingeloo 

 Sla linksaf op de Spieregerweg/N855 

 Sla na 300m rechtsaf naar de Oude Postweg 

 Sla direct nog eens rechtsaf richting de Oude Postweg 
 Rij deze weg af, de bestemming bevindt zich aan het einde van de weg rechts  
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