
Casemanagement  

Is bij u de diagnose dementie gesteld, heeft u last van 

geheugenproblemen of vergeetachtigheid? 

Raadpleeg een casemanager. Een casemanager is des-

kundig op het gebied van dementie en ondersteunt 

mensen met dementie en hun naasten die nog thuis 

wonen. De huisarts of de geheugenpoli attendeert u er 

op.  

Centrumbijeenkomsten 

Tweemaal per jaar, een keer in het voor- en een keer in 

het najaar organiseren wij van 14-16 uur een centrum-

bijeenkomst. Wij ontvangen u dan in ‘t Spintje en gaan 

we met u en de deelnemers in gesprek over hoe u de 

ondersteuning ervaart.  En horen wij graag welke wen-

sen u heeft, wat goed gaat en wat beter kan. Onder het 

genot van een drankje of kopje thee en zelfgebakken 

taart luisteren we graag naar uw ideeën.  

Vervoer OC ‘t Spintje  

De deelnemers worden door vrijwilligers met een bus 

van King Arthur Groep opgehaald en thuisgebracht. 

Financiering 

Wlz, Wmo, Zvw en particulier (ook pgb). 

 

 

 

 

OC Hilversum 

Naarderstraat 98 

1211 AM Hilversum 

035-2002890 

06 370 097 07 

buiten openingstijden 

06 484 221 86 

ochilversum@kingarthurgroep.nl 

www.kingarthurgroep.nl 

Ontmoetings– en activiteiten centrum  

voor mensen met  

beginnende geheugenproblemen,  

vergeetachtigheid en dementie 

‘t Spintje Hilversum  

  

mailto:ochilversum@kingarthurgroep.nl
mailto:ochilversum@kingarthurgroep.nl


Begeleiding groep 

In ‘t Spintje hebben wij een fijne grote ruimte waar   

wij van maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur men-

sen kunnen ontvangen met beginnende geheugenpro-

blemen en dementie. Wij bieden laagdrempelige on-

dersteuning en begeleiding. De activiteiten variëren 

van spelletjes met elkaar doen, schilderen, tekenen, 

knutselen, geheugentraining, leuke quizzen enz. Ook 

wandelen wij graag. Bossen en heide zijn dichtbij, 

maar ook de markt met z’n gezelligheid. Zo nu en dan 

gaan we op stap met elkaar. Bewegen en muziek zijn 

belangrijke items waar wij veel aandacht aan beste-

den. Het gezamenlijk eten van een zelf gemaakte en 

gezonde warme maaltijd is een vast en belangrijk on-

derdeel van de dag. Gezelligheid staat bij ons hoog in 

het vaandel en ons motto is: Alles mag en niets moet. 

Aan de voorzijde is een groot plein waar we allerlei 

activiteiten uitvoeren. Ook kunnen we hier genieten 

van zowel de zon als schaduw.  

Externe activiteiten  

Wij werken met externe organisaties samen zoals de 

Moestuin van Jagtlust, de sportschool, grafisch atelier 

en de wandelclub om nog meer activiteiten aan te kun-

nen bieden aan onze deelnemers. Zo kunnen wij op de 

behoefte van onze deelnemers inspelen. 

Coronaproof  

We nemen zoveel mogelijk de RIVM regels in acht, 

vragen deelnemers thuis te blijven bij een niet pluis 

gevoel en passen handhygiëne toe. Ook houden we 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

Begeleiding Individueel  

Niet iedereen is een 

groepsmens, voor die 

deelnemers die meer 

baat hebben bij per-

soonlijke aandacht en 

ondersteuning bieden 

wij individuele bege-

leiding thuis. 

King Arthur Groep 

biedt dit in de gehele 

regio Gooi- en 

Vechtstreek, tot en 

met Wijdemeren en 

Weesp. Bij de onder-

steuning gaan wij 

methodisch te werk. 

We werken daarbij 

samen met meerdere 

disciplines, zoals de 

casemanager en de thuiszorg. We gaan samen met de 

mantelzorger op zoek naar wat nodig is om zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 

Individuele begeleiding kan bestaan uit het trainen en 

behouden van vaardigheden. Ondersteuning in het le-

ren omgaan en accepteren van de ziekte. Ook het faci-

literen wij mogelijkheden om te bewegen en stimule-

ren wij mensen er op uit te gaan en te genieten van 

buitenlucht (voorkomen van depressies) en gezond en 

voldoende eten en drinken (voorkomen van gewichts-

verlies of toename). 

 

 

Voor meer informatie bel of mail:  

Individuele Begeleiding Thuis "Team Gooi" 

06-43723384 of 06-14226046 

teamgooi@kingarthurgroep.nl 

Respijtzorg (logeren)  

Eén van de ondersteuningsvragen die wij regelmatig 

krijgen is of de mantelzorger af en toe één of meer 

dagen rust kan krijgen doordat degene met dementie 

even niet thuis is. Hieruit is het idee van een klein-

schalig logeerhuis ontstaan.  

Het logeerhuis biedt tijdelijk huisvesting aan 4 tot 7 

logés met dementie. Logés kunnen een paar nachten 

per maand komen logeren of een langere periode 

achter elkaar, afhankelijk van de behoefte.  

In het logeerhuis heerst een warme en ontspannen 

sfeer. De inrichting doet huiselijk aan. In de gemeen-

schappelijke woonkamer vinden ongedwongen ont-

moetingen plaats en kan deelgenomen worden aan 

het activiteitenprogramma. Ook kunnen logés zich 

terugtrekken in een van de gezellige (zit)hoekjes, aan 

de leestafel, bij een braintrainer, pooltafel, puzzel,   

schaak- of dambord. En natuurlijk op de eigen kamer 

om rustig een boek te lezen of naar muziek te luiste-

ren. De locatie is zorgvuldig gekozen, midden in de 

natuur, waardoor het lijkt alsof u op vakantie bent. 

Voor meer informatie bel 06-18 41 21 41 of  stuur 

een mail naar petra.visser@kingarthurgoep.nl 

Moestuin Jagtlust 
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