Inloop-, ontmoeting-, activiteiten
en informatiecentrum voor
mensen met geheugenproblemen
en/of beginnende dementie
specifiek ook voor jonge mensen

Elk verhaal van dementie op jonge
leeftijd is een zoektocht. Zoeken
naar een juiste diagnose, juiste
ondersteuning , kijken naar de
mogelijkheden die er zijn. De wereld
van dementie op jonge leeftijd is dan
ook voor vele nog een onbekende
wereld. Het Odensehuis Animi Vivere
wilt u dan ook graag helpen bij deze
zoektocht. We hebben inmiddels 2
locaties in Wijchen. U vind ons op
Burchtstraat 4 en Passedwarsstraat
69 B. Een regionale laagdrempelige
voorziening, waar u van harte
welkom bent om binnen te lopen.
Wij willen u en uw naasten graag
ondersteunen tijdens uw zoektocht.
Samen met lotgenoten gaan we
het gesprek aan, bieden wij u een
zinvolle daginvulling en passende
informatie. We gaan een individueel
maatwerktraject met elkaar aan
waarbij het behouden van de eigen
regie een belangrijk onderdeel
is. Het gaat om u als mens, waar
krijgt u weer energie van en is
het belangrijk dat u zo lang als
mogelijk blijft participeren in de
maatschappij.
Want wat zou u doen als het
u overkomt? De onverwachte
problematiek en complexiteit is
groot en vraagt dan ook om de
juiste ondersteuning. Denk aan
problemen op je werk, financiële
problematiek, soms is het moeilijk
om de juiste woorden te vinden,

iets te onthouden, dagelijkse
handelingen uit te voeren, het
overzicht te bewaren, te oriënteren
op plaats en in tijd, omgaan met
emoties…’
Als u te maken krijgt met dementie
op jonge leeftijd wordt het leven
anders, ook voor uw naasten.
Meestal gaan die veranderingen heel
geleidelijk. Maar weet dat er nog wél
veel mogelijk is. Juist daarom is het
fijn om mensen in dezelfde situatie
te ontmoeten en actief te blijven. U
bent niet de enige die dementie op
jonge leeftijd treft. Landelijk wonen
er 14.000 tot 17.000 jonge mensen
met een dementie in Nederland.
En gemiddeld duurt het 4 jaar voor
de juiste diagnose gesteld wordt
terwijl u en uw naasten voelen dat er
meer aan de hand is… Bij twijfel loop
gerust met vragen bij ons binnen.
Het Odensehuis Animi Vivere
is uniek in Nederland. En daar
zijn we dan ook trots op. We zijn
als Odensehuis aangesloten bij
Landelijk Platform Odensehuizen en
lid van het Kenniscentrum Dementie
op Jonge Leeftijd en Netwerk 100.
Daarnaast hebben wij o.a. een
intensieve samenwerking met
ZZG Zorggroep en stichting de
Waalboog.
‘Voel je thuis in het Odensehuis’

Wilt u meer weten over het Odensehuis Animi Vivere?
Bezoek dan onze website: www.animivivere.nl of bel naar 024-679367.

