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CareNet og Welfare Tech 
Innovationsnetværk for Sundhed 
og Velfærdsteknologi og  
inviterer: 

Vidensrejse til Holland med fokus 
på demens- og demensteknologier 

 

 

FORELØBIGT PROGRAM: 

Søndag d. 28. august 2016:  
Ankomst til Amsterdam og transport til byen Weesp – på egen hånd. 
Weesp ligger kun 25 minutters transport fra Amsterdam Airport Schiphol – og 16 
minutters transport fra hovedbanegården i Amsterdam. Søndag – eller weekenden 
inden - kan fx bruges til sightseeing i smukke Amsterdam. Hotel Het Hart van Weesp 
ligger bare 5 min gåtur fra banegården i Weesp.  
 
Mandag d. 29. august 2016:  
Mandag formiddag:  
Afgang med bus fra hotellet kl. 11.30 mod byen Laren. 
Frokost kl. 12 på det meget smukke demensplejecenter De Stichtse Hof i byen Laren. 
Laren ligger blot 19 km fra byen Weesp og hotellet. Demenslandsbyen De Hogeweyk 
ligger ligeledes i Weesp.  

De Stichtse Hof er et demensplejecenter, der blev 
bygget nogle år inden De Hogeweyk – og før hele 
tankegangen om demenslandsbyer opstod. Det er 
ejet af Vivium Zorggroep, der er samme 
plejecentergruppe, der også ejer De Hogeweyk. De 
Stichtse Hof har efterfølgende prøvet at 
implementere flere af de samme gode ideer som i 
De Hogeweyk. Vi besøger De Stichtse Hof for at 
vise, at det er muligt – med små forandringer – at 
omdanne et almindeligt plejecenter til at være et 
plejecenter, der er meget mere egnet for 
mennesker med demens.  
De Stichtse Hof har en meget smuk have, hvor der 
bl. a. er lamaer, der græsser.  
Det er her, vi spiser frokosten. Restauranten hedder 
De Erfgooier.  
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https://www.vivium.nl/verpleeghuis-dementie-de-stichtse-hof-laren  

 

Mandag eftermiddag:  
Kl.14.00 besøg på Rosa Spier Huis, også i byen Laren. 
Rosa Spier Huis er et berømt bo- og arbejdsfælleskab for ældre kunstnere fra hele 
Holland.  
Konceptet bag Rosa Spier Huis er unikt, idet de mennesker, der bor der ofte har boet 
der længe – typisk med deres ægtefælle - og de fortsætter med at arbejde med deres 
kunst indtil en meget høj alder. Bliver beboerne plejekrævende, sker plejen fortsat i 
bo- og arbejdsfællesskabet, og beboerne skal ikke flytte. Rosa Spier Huis har således 
formået at kombinere målsætningen om en aktiv alderdom med muligheden for 
individuel pleje og omsorg, den dag man måtte have behov for det.  
Rosa Spier Huis er en vigtig inspirationskilde for den kommende demensbydel, Byen 
for Livet, der etableres i Odense, idet der er fokus på, at beboerne forbliver aktive, er 
blandende i aldersgrupper, at man ikke behøver at flytte, hvis behovet for individuel 
pleje opstår – og at man interagerer med andre mennesker – som man altid har gjort 
det.  

https://www.vivium.nl/verpleeghuis-dementie-de-stichtse-hof-laren
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http://www.rosaspierhuis.nl/  

 

 

 

 

 

 

 

Mandag aften:  
Efter besøget i Laren går turen til 
Amsterdam for et kulturelt arrangement, 
netværk og middag. 
Vi har planlagt, at vi spiser på en meget 
smuk kinesisk restaurant på et skib i en 
kanal i midten af Amsterdam, kombineret 
med et foredrag om forskellige aspekter om 
demens. Vi har inviteret professor i kognitiv 
neuropsykologi Erik Scherder til at komme 
og give et foredrag om demens. Erik 
Scherder er en meget kendt og dygtig 
hollandsk hjerneforsker, som holder sine foredrag næsten som om han er en stand-
up-comedian. På grund af dette, er professor Erik Scherder – måske – Hollands 
allermest populære akademiske foredragsholder. Foredraget vil have særlig fokus på 
bremsning og forebyggelse af demens. 

 Efter middag og foredrag er der mulighed for en lille aften/nattetur i Amsterdam.  

 

 

 

 

 

http://www.rosaspierhuis.nl/
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Tirsdag d. 30. august 2016:  
Tirsdag formiddag: Teknologisk Formiddag 
Efter udtjekning fra hotellet kører vi 08.45 på virksomhedsbesøg hos Active Cues i 
byen Utrecht ca. 40. kilometer fra Weesp. Virksomheden Active Cues har udviklet The 
Magical Table / Tovertafel. 
Acitive Cues er en meget populær og succesrig start-up virksomhed, som kombinerer 
game-verdenen med industriel design og hjerneforskning og har udviklet en elegant 
og formfuldendt produkt for mennesker med demens. The Magical Table har vundet 
adskillige innovationspriser for produktet. Tovertafel fungerer via en projektor, der 
projekterer spillene på et eksisterende bord og reagerer på håndbevægelser. Vi 
besøger virksomheden på Active Cues’ kontorer i midten af byen Utrecht ovenpå et 
nyt og moderne teater. Vi hører om produktet og virksomheden og afprøver spillet.  

              

http://activecues.com/en/  

Tirsdag middag: 
Efter at have besøgt Active Cues i Utrecht kører vi mod Weesp, hvor vi kl. 12 
ankommer til De Hogeweyk og spiser frokost indtil kl. 13.  
Efter frokost får vi en privat rundvisning af Eloy van Hal eller Yvonne van Amerongen, 
der er de to grundlæggerne af De Hogeweyk. I rundvisningen vil der være fokus på 
demensteknologier, som fx deres lyttesystem og fuldautomatiske elevatorer. 
Rundvisning forgår fra kl. 13-16. 

Der er omkring 153 indbyggere i demenslandsbyen De Hogeweyk. Udgangspunkt – 
eller filosofien bag – livet i De Hogeweyk er at være i ege hjem. Et hjem, der er så 
normalt som muligt, for den enkelte beboer; et hjem, hvor man er fri til at gøre, hvad 
man vil og som man vel at mærke også selv ønsker at flytte ind uden at være 
dement. I demenslandsbyen er der fx 35 foreninger, som spænder lige fra kortspil til 
dans, og bliver dagen lidt lang, kan beboerne spise på byens restaurant eller gå en tur 
i byens gader. Miljøet og beboernes aktive livsstil er med til at mindske beboernes 
frustrationer, angst og adfærdsvanskeligheder. 

http://activecues.com/en/
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De Hogeweyk er etableret i 2009 som verdens første demenslandsby og har siden fået 
stor international opmærksomhed – og vundet en række internationale priser.  

   

   

http://hogeweyk.dementiavillage.com/en/  

Besøget i demenslandsbyen slutter kl. 16, hvorefter der er fælles transport til 
lufthavnen – og hjemrejse til Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

http://hogeweyk.dementiavillage.com/en/
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Hotelinformation: 
Hotel-Restaurant Het Hart van Weesp 
3-stjernet hotel 
Adresse:  
Herengracht 35 
1382 AH Weesp 
Nederlandene 
0031294419353 
http://www.hartvanweesp.nl/nl/  

 

 

CareNet har arrangeret en særpris på hotellet i Weesp og prisen for den samlede 
vidensrejse er inkl. to overnatninger. Ønsker man fx kun én overnatning, er prisen 
den samme. Ønsker du flere end to overnatninger på hotellet i Weesp, skal det 
meldes til CareNet i god tid, så kan vi arrangere en god pris. 

Forplejning: 
Prisen på vidensrejsen er inkl. forplejning under hele turen 

Businformation:  
Der er bustransport under hele rejsen. Ankommer man i løbet af weekenden inden 
mandag d. 29. august 2016 skal man selv finde vej til hotellet i Weesp, som er meget 
enkel. Ankommer man til Holland mandag morgen tidligt, er der bustransport fra 

http://www.hartvanweesp.nl/nl/
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Amsterdam Airport Schiphol kl. ca. 10.45 mandag formiddag. Trafikken i Holland kan 
drille, så planlæg egen-transport med god margin.  

Flyinformation: 
CareNet ved af erfaring, at det er blevet lettere og lettere selv af booke flyrejser, fx 
via Momondo. Det gør samtidig prisen lavere, end hvis vi skulle arrangere en 
grupperejse. Desuden ønsker nogle af vores deltagere at flyve fra Billund – andre fra 
København. Individuelt bookede flyrejser giver mulighed for fleksibilitet i forhold til 
ankomst til Holland inden vidensrejsen – samt på vejen hjem.  
CareNet er naturligvis behjælpelig med information om flyafgange mm. og bistår i det 
hele taget med assistance og spørgsmål i forhold til rejsen.  

Rejseguide: 

Vi har været så heldige at have den hollandske læge og medinitiativtager til Byen for 
Livet, Aster Schepel, til at være vores rejseguide på turen. Aster Schepel har igennem 
en lang årrække arbejdet med demensområdet og kender det hollandske 
sundhedssystem. Desuden er hun stedkendt og har lovet os en helt igennem 
fantastisk vidensrejse til det smukke Holland. 

Målgruppe: 
Demenskoordinatorer, velfærdsteknologikonsulenter, ældreråd, kommunalbestyrelser, 
politikere – samt virksomheder med interesse i demensområdet og det hollandske 
eksport/importmarked. 

Pris: 
CareNet-medlemmer: 8.300 kroner 
Ikke-CareNet-medlemmer: 8.999 kroner 

Tilmelding:  
http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=317 samt ved henvendelse ved 
netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz, CareNet: alfs@teknologisk.dk / 72203187 
eller Aster Schepel, Byen for Livet: 23922213 

 

http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=317
mailto:alfs@teknologisk.dk

