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Persbericht	  Amsterdam,	  17/09/2015	  
	  
Ja	  zuster,	  Ja	  zuster	  Annelies	  
De	  Anna	  Elizabeth	  Foundation	  zet	  zich	  in	  om	  de	  zorg	  en	  ondersteuning	  van	  mensen	  met	  dementie	  te	  
verbeteren.	  Dementie	  is	  een	  complexe	  aandoening	  en	  vraagt	  gespecialiseerde	  zorg.	  
Wij	  roepen	  allen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  zorg	  voor	  mensen	  met	  dementie	  in	  Amsterdam	  op	  om	  een	  
basistraining	  dementie	  te	  volgen.	  Die	  training	  is	  er,	  de	  STAR-‐training	  en	  is	  voor	  iedereen	  beschikbaar	  en	  
toegankelijk.	  	  Voor	  familie,	  mantelzorgers,	  vrijwilligers,	  ambtenaren,	  mensen	  van	  de	  woningbouw,	  en	  natuurlijk	  
verpleegkundigen,	  verzorgenden	  en	  andere	  professionals.	  
Eén	  basisniveau	  van	  kennis,	  één	  taal,	  in	  heel	  Amsterdam,	  zal	  gaan	  leiden	  tot	  een	  beter	  begrip	  voor	  het	  leven	  
van	  mensen	  met	  dementie	  en	  hun	  naasten,	  een	  leven	  dat	  ingrijpend	  verandert	  door	  dementie	  EN	  tot	  een	  
betere	  samenwerking	  tussen	  allen	  die	  bij	  hen	  betrokken	  zijn.	  
	  
@ZusterAnnelies	  
Zuster	  Annelies	  is	  het	  boegbeeld	  van	  de	  Anna	  Elizabeth	  Foundation.	  	  
En	  zuster	  Annelies	  roept	  iedereen	  op	  om	  de	  STAR-‐training	  te	  volgen.	  	  
De	  STAR-‐training	  is	  een	  goede	  Europees	  erkende	  basisopleiding,	  die	  maar	  25	  Euro	  pp	  kost,	  of	  1000	  euro	  voor	  
een	  hele	  organisatie.	  Deze	  E-‐learning	  is	  afgestemd	  op	  verschillende	  niveaus	  en	  maakt	  recente	  kennis	  en	  
inzichten	  over	  dementie	  heel	  toegankelijk	  en	  beschikbaar:	  http://courses.startraining.eu/	  
Ons	  plan	  is	  om	  in	  2	  jaar	  tijd	  in	  Amsterdam	  alle	  verzorgenden,	  verpleegkundigen	  en	  andere	  betrokkenen	  die	  
werken	  met	  mensen	  met	  dementie	  op	  te	  scholen.	  Zodat	  er	  bij	  iedereen	  voldoende	  basiskennis	  is	  over	  het	  
ziektebeeld	  dementie,	  over	  de	  gevolgen	  ervan	  en	  manieren	  en	  tips	  om	  er	  mee	  om	  te	  gaan.	  	  
Zuster	  Annelies	  is	  niet	  rijk,	  maar	  wel	  creatief	  en	  toegewijd	  en	  wordt	  gesteund	  door	  een	  dijk	  van	  een	  comité	  van	  
aanbeveling.	  	  
	  
Onze	  oproep	  aan	  zorginstellingen	  is:	  	  	   Stel	  deze	  E-‐learning	  voor	  alle	  medewerkers	  beschikbaar	  !	  
Onze	  oproep	  voor	  alle	  betrokkenen	  is:	  	  	  Doe	  de	  dementie-‐training	  en	  hou	  ons	  op	  de	  hoogte!	  
Laten	  we	  de	  handen	  ineen	  slaan	  en	  meedoen	  met	  zuster	  Annelies!	  
 
Comité	  van	  Aanbeveling:	  
• Sjef	  van	  Bommel,	  auteur	  van	  het	  boek	  "ik	  ben	  niet	  kwijt",	  eigenaar	  van	  Bommel	  training	  &	  Advies	  
• Jos	  van	  Campen,	  klinisch	  geriater	  MC	  Slotervaart,	  gedetacheerd	  tav	  ouderenonderzoek	  1e	  lijn	  VUmc	  en	  als	  expert	  betrokken	  bij	  

Cross-‐Culturele	  Dementiescreening	  (CCD)	  
• Rose-‐Marie	  Droës,	  hoogleraar	  psychosociale	  zorg	  voor	  mensen	  met	  dementie	  VUmc,	  bestuurslid	  Amsterdam	  Center	  on	  Aging	  
• Freek	  Gillissen,	  verpleegkundig	  consulent	  dementie	  Alzheimer	  Centrum	  VUmc,	  verpleegkundig	  consulent	  CCE,	  initiatiefnemer	  en	  

bestuursadviseur	  stichting	  Academentie	  
• Cees	  Hertogh,	  Hoogleraar	  ouderengeneeskunde	  &	  ethiek	  van	  de	  zorg	  VUmc,	  afdeling	  huisartsgeneeskunde	  &	  ouderengeneeskunde	  

en	  hoofd	  universitair	  netwerk	  ouderenzorg	  VUmc	  
• Bernard	  Prins,	  huisarts	  Medisch	  Centrum	  Gelderlandplein,	  lid	  Academisch	  Huisartsen	  Netwerk	  VUmc	  en	  Coöperatie	  Huisartsen	  in	  

Amsterdam	  Zuid	  	  
• Hans	  Rutte,	  voorzitter	  Platform	  Cliëntenraden	  Langdurige	  Zorg	  Amsterdam	  	  
• Anne-‐Mei	  The,	  	  bijzonder	  hoogleraar	  langdurige	  zorg	  en	  dementie	  UvA,	  initiatiefnemer	  Dementie	  Verhalenbank,	  Proeftuin	  Dementie	  

en	  Werkvloer	  Centraal	  
• Hugo	  van	  Wedden,	  medisch	  socioloog,	  verpleegkundige	  OLVG,	  publicist	  

	  
Bestuur	  Anna	  Elizabeth	  Foundation:	  
• Iris	  van	  der	  Reijden,	  verpleegkundige	  van	  haar	  vak,	  werkt	  als	  gespreksleider,	  ondersteuner,	  coach	  voor	  naasten	  van	  mensen	  met	  

dementie	  en	  vrijwillig	  als	  kroegbaas	  van	  een	  Alzheimercafé.	  Zij	  is	  bestuurslid	  van	  Cliëntenbelang	  Amsterdam	  en	  voorzitter	  van	  de	  
Vrijwilligersacademie	  Amsterdam.	  	  

• Lia	  Edel,	  archeoloog	  en	  verpleegkundige,	  werkt	  als	  locatiemanager	  van	  een	  Amsterdams	  verpleeghuis.	  
• Annetje	  Bootsma–van	  der	  Wiel,	  specialist	  ouderengeneeskunde	  en	  praktijkhouder	  van	  de	  Ouderenpraktijk	  Amsterdam.	  Zij	  is	  

gespecialsieerd	  in	  psychogeriatrie	  en	  gepromoveerd	  in	  de	  geriatrie	  over	  dagelijks	  functioneren	  van	  ouderen.	  	  
• Karel	  Brühl,	  specialist	  ouderengeneeskunde	  en	  kaderarts	  psychogeriatrie,	  werkt	  zowel	  intra-‐	  als	  extramuraal	  in	  de	  behandeling	  van	  

mensen	  met	  dementie	  en	  vrijwillig	  als	  chauffeur	  van	  een	  Ontmoetingscentrum	  voor	  mensen	  met	  dementie	  en	  hun	  mantelzorgers.	  


