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Dementie
In de Zaterdag Live stamtafel van 19 maart richten we onze aandacht op het thema
“Dementie”. Aan tafel nemen o.a. de volgende gasten plaats: Nicole de Koning (Oprichter en
voorzitter Dementelcoach, Laura Smit-Rigter (Dr. Neurowetenschappen en projectleider
Gezonde Hersenen, Hersenstichting) en Hanne Drost (Voorzitter SP Den Haag en
beleidsmedewerker zorg voor de 2e Kamerfractie).
In de uitzending wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van dementie. De ziekte
komt nl. niet alleen bij ouderen voor maar ook jongeren kunnen hiermee worden geconfronteerd.
Dementie genezen is nog niet mogelijk. Er wordt vaak naar gestreefd om mensen met dementie zo
lang mogelijk thuis te houden, in een vertrouwde omgeving. Ook wordt aandacht besteed aan het
traject van de behandeling van eerstelijns (huisarts en specialist) naar thuiszorg; zo mogelijk
aangevuld met dagbehandeling en uiteindelijke opname in een verzorgingstehuis.
We bespreken de knelpunten, zoals bijvoorbeeld ‘de lange tijd tussen het optreden van de
symptomen en de aanvang van de behandeling’. Voordat dit eerstelijnstraject is doorlopen is men al
een (paar) jaar verder. Ook de bezuiniging op de dagbehandeling wordt belicht, terwijl dat in de
praktijk op 6 tot 8 jaar wordt ingeschat.

Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op
zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. Elke tweede zaterdag van de maand, staat een optreden van
een nieuw talent geprogrammeerd.
De programma’s van RTV DISCUS hebben een politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud. Discus Radio & Televisie is
te beluisteren via de kabel op 106.8 FM van Den Haag Totaal. Via internet kunt u onze uitzendingen, met beeld en geluid,
zien en beluisteren op www.rtvdiscus.nl.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

