De Regio Gooi en Vechtstreek financiert mede het onderzoek FIT – door hulpmiddelen
beschikbaar te stellen die mensen met dementie kunnen gebruiken om prettig thuis te
blijven wonen.

MEER WETEN?
Kijk op www.digitallifecentre.nl of mail naar de projectleider FIT:
Marieke Janssen: m.h.c.janssen@hva.nl

CONSORTIUMPARTNERS FIT:
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SPULLEN
LENEN BIJ DE
DEMENTHEEK!
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bron foto’s: www.vanraam.nl

Wat is de DemenTheek?
De DemenTheek biedt de mogelijkheid om kosteloos materiaal te lenen en uit te proberen in
de thuissituatie voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Hierbij kunt u denken aan
aangepaste telefoons, simpele afstandsbedieningen, sensoren, GPS-systemen, dagritmeklokken
en nog veel meer. Ook informatie over de online Keuzehulp www.fit-keuzehulp.nl en over andere
producten is aanwezig.
Uitgangspunt is dat het prettig thuis blijven wonen ondersteund wordt.

Voor wie is de DemenTheek?
De materialen zijn geschikt voor mensen met dementie in verschillende stadia. Alle burgers
uit de regio Gooi en Vecht met dementie en hun mantelzorger kunnen gebruik maken van de
DemenTheek.

Hoe werkt de DemenTheek?
Gedurende openingstijden kunt u de DemenTheek bezoeken en in overleg met de medewerkers
geschikte materialen lenen. Een casemanager dementie, een verpleegkundige of verzorgende
kan ook materiaal lenen ten behoeve van mensen met dementie. U kunt hulp krijgen van een
technisch vrijwilliger voor het juist installeren en in gebruik nemen van materiaal bij u thuis. Hier
zijn geen kosten aan verbonden.

UITLEENREGELS
Lenen van materiaal kan alleen als u uw gegevens achterlaat en een bruikleenovereenkomst
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Er wordt van u verwacht dat u voorzichtig met het materiaal omgaat.

Maximaal uit te lenen: twee materialen en 2 boeken of DVD’s.

U krijgt een uitleenbriefje mee met de afspraken.

De uitleentermijn van materialen is verschillend en afhankelijk van het product zelf.
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Als er eventuele defecten en/of onvolledigheden zijn, vragen wij u dit te melden bij de

tekent.
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DemenTheek.
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Bereikbaarheid Dementheek

Emtinckhof, Eikenlaan 51, 1231 BG Loosdrecht.

Begane grond volg bordje DemenTheek.

Wekelijks geopend op:

• dinsdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur en

• woensdagochtend tussen 10.00-11.30 uur

Email: dementheek@inovum.nl

Telefoonnummer: 035-5888209

De DemenTheek wordt mogelijk gemaakt door:

Project FIT, Regio Gooi en Vechtstreek en Inovum.
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