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Het Alzheimer Centrum Groningen is oﬃcieel open!

Leren leven met
dementie
Het Alzheimer Centrum Groningen is open!
Het is officieel, Groningen heeft het vijfde Alzheimer Centrum van Nederland.
Donderdagmiddag 24 januari werd iets na half vijf het Alzheimer Centrum
Groningen (ACG) geopend door Jos Aartsen, voorzitter van de Raad van Bestuur
van het UMCG. In het ACG komen onderzoek, behandeling en diagnostiek van
dementie samen. Daardoor worden hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en
het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk gestimuleerd. De overige
Alzheimer centra gevestigd in: Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht.
Het ACG zal als specialistisch centrum een zeer belangrijke regiofunctie voor
Noord-Nederland vervullen.
Meer weten over de opening? Kijk dan op onze website: ‘Het Alzheimer Centrum
Groningen is open!’
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Aartsen (voorzitter Raad van Bestuur UMCG) en Peter Paul De Deyn (wetenschappelijk directeur ACG)
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Première van de film over het Alzheimer Centrum Groningen
Eén van de highlights tijdens de opening op 24 januari was de première van de
film over het Alzheimer Centrum Groningen. Kirsten Rijpma, Rosan Van der
Schoot, Jihyun Suh en Rianne van der Wier maakten deze prachtige film. Zij
studeren aan de Hanzehogeschool Groningen en maakten deze film voor de
minor Medialism.
In de film komen onderzoekers, verbonden aan het Alzheimer Centrum
Groningen, aan het woord. Daarnaast wordt een dag in het leven van mevrouw
Visser gevolgd. Mevrouw Visser woont in Huize Wezup, een woonvorm en
dagbesteding voor mensen met dementie in Drenthe.
Inmiddels is de film ook online te zien. Kijk hier de film op YouTube.
Een nieuwe directeur a.i.: Prof. Dr. R.O.B. Gans
Sophia de Rooij, oud-directeur van het Alzheimer Centrum Groningen, heeft op
25 januari afscheid genomen van het UMCG. Zij begint op 1 februari aan een
nieuwe uitdaging: voorzitter Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente
(MST) in Enschede. Wij bedanken Sophia voor haar inzet en wensen haar veel
succes!
Haar taak als directeur van het ACG wordt overgenomen door Rijk Gans. Hij is
naast deze nieuwe taak ook afdelingshoofd van de afdeling Interne Geneeskunde
in het UMCG.
Lezing Nicci Gerrard over dementie
Op 5 februari geeft Nicci Gerrard een lezing over dementie in Amsterdam.
Gerrard is een Engelse bestseller auteur van het schrijversduo Nicci French. Haar
nieuwste boek ‘Woorden schieten tekort’ gaat op deze avond in première. Haar
vader overleed in 2014 aan de gevolgen van alzheimer en in haar nieuwe boek
onderzoekt ze alle aspecten van dementie.
Gerrard was in april 2018 ook aanwezig in Groningen bij het 10-jarig jubileum van
het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, onderdeel van het UMCG. Hier
sprak ze onder andere over John’s Campaign, een campagne opgezet door
Gerrard en Julia Jones voor meer rechten voor de verzorgers van mensen met
dementie.
Voor meer informatie over de lezing op 5 februari kunt u terecht op dementie.nl.
FTD Lotgenoten: Nieuws op het gebied van FTD
Op 30 maart organiseert FTD Lotgenoten de 46e lotgenotendag in Utrecht. Het
programma start om 13:30 uur en eindigt rond 17:00 uur. Verschillende experts,
onderzoekers en neuropsychologen vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van FTD, waaronder nieuws vanuit het Wereldcongres afgelopen
najaar in Sydney, Australië.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Stichting
FTD Lotgenoten.

Het Alzheimer Centrum Groningen online:
Website - Twitter - Facebook - Email
U ontvangt deze e-mail omdat u geïnteresseerd bent in ontwikkelingen binnen het
Alzheimer Centrum Groningen en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde,
beiden onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Wilt u niet meer op de hoogte blijven? Stuur dan een reactie op deze mail en wij
verwijderen uw e-mailadres en bedanken u voor uw interesse.

