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Kopgroep De Blinkert

Aandacht
  voor ouder worden en ouder zijnwww.shdh.nl

Voor wie is de Kopgroep? 
De Kopgroep is bedoeld voor mensen in het beginstadium van dementie 
met lichte tot matige cognitieve stoornissen. Ze moeten zich bewust zijn 
van hun dementie en de diagnose is door een arts gesteld. De deelnemers 
nemen nog deel aan de maatschappij en ervaren veranderingen bij zichzelf 
waardoor het  moeilijker wordt om het dagelijkse leven vorm te geven. 
Daarnaast moeten ze voldoende energie hebben om een bijeenkomst van 
ongeveer drie uur bij te wonen. Het aantal sessies is onbeperkt: u kunt net 
zo vaak deelnemen als u wilt. 

Financiering 
Deelname aan de Kopgroep komt in aanmerking voor een vergoeding 
vanuit de AWBZ of de zorgverzekering. Hiervoor heeft u een verwijzing 
nodig van de huisarts naar een psycholoog. Desgewenst helpen wij u bij 
het indienen van een aanvraag voor een vergoeding. Ook particuliere 
fi nanciering is mogelijk.  

Contact
De Kopgroep maakt deel uit van 
Woonzorgcentrum De Blinkert.

Woonzorgcentrum 
De Blinkert
Rockaertshof 66
2015 ED Haarlem
Tel: 023 510 16 00
Email: kopgroepdeblinkert@shdh.nl

“Hier vind ik het begrip
        dat ik zo hard nodig heb” 



Wat is een Kopgroep?
Als de diagnose dementie wordt gesteld, staat uw wereld op zijn kop. 
U kunt overspoeld worden door emoties: verdriet, woede, onbegrip, en 
machteloosheid. Hoe moet u hiermee omgaan? Hoe ziet de toekomst eruit? 
Daarnaast kunnen er zorgen zijn om partner, kinderen of andere verwanten. 
De Kopgroep De Blinkert van SHDH biedt houvast in deze onzekere tijd. Met 
behulp van gespreks- en bewegingstherapie in een groep van ongeveer tien 
lotgenoten, wordt u zich bewust van wat er nog wél kan. De Kopgroep is als 
een warme deken, waar ruimte is voor verwerking, lotgenotencontact en 
een lach. Verder krijgt u informatie over wat er bij dementie precies in de 
hersenen gebeurt, en wat de invloed hiervan op uw gedrag kan zijn.  

Lotgenotencontact
Als u dementie heeft, kunt u zich alleen en onbegrepen voelen. In de 
Kopgroep zijn lotgenoten met wie u vrijuit kunt spreken en waar u erken-
ning en herkenning vindt. Alles is bespreekbaar, zoals veranderingen in 
de relatiesfeer, seksualiteit, beperkingen in het dagelijks leven en vragen 
rondom het levenseinde. Maar natuurlijk worden ook positieve verhalen 
en tips uitgewisseld. De groep bepaalt grotendeels zelf de gespreksonder-
werpen. De gesprekken worden geleid door een psycholoog. 

Bewegingstherapie
Na de gesprekken gaat de groep bewegingsoefeningen doen. De oefeningen 
zijn speciaal toegespitst op mensen met dementie. Bewegen is de enige 
bewezen manier waarmee uzelf het proces van beginnende dementie kunt 
vertragen. Het werkt tevens preventief tegen 
vallen. Daarnaast zijn de oefeningen in 
combinatie met spel prettig om uw 
hoofd even leeg te maken. Bij 
mooi weer wordt er een 
wandeling gemaakt, jeu 
de boulles gespeeld of 
andere plezierige 
activiteiten 
ondernomen.

    “Soms kom ik hier huilend binnen,

maar ga ik lachend naar buiten’’

    “Het is fi jn om te merken dat je

       niet de enige bent die zo is’’

“Het is heel prettig
       om zonder partner

mijn hart te luchten’’


