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De EHBD-trolley werd gerealiseerd vanuit 
het project  
"Herentals, dementievriendelijke stad". 
 
De EHBD-trolley is een initiatief van: 
Stad Herentals 
Bib Herentals 
OCMW Herentals 

 

Eerste Hulp bij Dementie 



Waarom een EHBD-trolley? 

Als er een vermoeden van dementie be-
staat of er reeds een diagnose is gesteld, 
dan roept dit bij mensen en hun omge-
ving veel vragen op.  Mensen gaan met 
de diagnose 'dementie' naar huis en heb-
ben dikwijls geen goed beeld van het ver-
loop van de ziekte. 

De "eerste hulp bij dementie"-trolley 
biedt de kans om dit thema op een rusti-
ge manier thuis te verkennen. 

 

Wat is een EHBD-trolley? 

Om te helpen in die onzekere periode, 
heeft de bibliotheek van Herentals samen 
met het OCMW een EHBD-trolley samen-
gesteld. 

EHBD staat voor Eerste Hulp bij Dementie 
en dient als een eerste kennismaking met 
de hoeveelheid informatie die over dit 
thema bestaat.  De trolley bundelt een 
selectie van 10 materialen en wil de 
zoektocht naar informatie makkelijker 
maken voor de gebruiker. 

 

Wat zit er in de EHBD-trolley? 

Dementie treft niet alleen de persoon 
zelf, maar heeft ook een invloed op de 
omgeving van de persoon met dementie.  
Daarom is er gekozen om een ruim pak-
ket informatie samen te stellen: 

 Informatieve boeken over dementie 
 Getuigenissen van naasten 
 Kinderboeken over het thema demen-

 In de trolley zit een document dat je 
wegwijs maakt in het gebruik ervan. 

 Als er materialen ontbreken of be-
schadigd zijn, verloopt het volgens 
de normale procedure van ons regle-
ment. 

 De trolley moet je na gebruik ook 
teruggeven aan de baliemedewer-
kers.  Zij kijken de trolley na en leve-
ren hem in. 

 

Nog even dit: 

Naast de EHBD-
trolley heeft de bib 
nog een ruim assor-
timent aan materi-
aal over dementie.  
Je kunt de catalogus 
van de bib thuis 
gemakkelijk bekij-
ken op 
www.bibliotheek-
herentals.be.  

 

Openingsuren van 
de bib: 

Maandag: 14.00 -  20.00u. 

Dinsdag  14.00 -  20.00u. 

Woensdag 14.00 -  20.00u. 

Donderdag 14.00 - 20.00u. 

Vrijdag  14.00 - 20.00u. 

Zaterdag 10.00 - 16.00u. 

tie (voor verschillende leeftijden) 
 Dvd en muziek cd 

 Brochures 

 Verwijzing naar websites 
 Overzicht van andere boeken over dit 

thema in de collectie van de bib,…  

 

Voor wie is de EHBD-trolley? 

De EHBD-trolley is bestemd voor iedereen 
die met dementie te maken heeft: men-
sen met dementie, de kinderen, kleinkin-
deren, mantelzorgers en overige belang-
stellenden. 

 

Aan de slag ermee, maar hoe? 

 De EHBD-trolley ontleen je in de bib 
van Herentals.  Daarvoor moet je lid 
zijn van de bibliotheek. Aan de hand 
van je identiteitskaart word je inge-
schreven. Vanaf 18 jaar betaal je jaar-
lijks 5 euro lidgeld . 

 Er zijn 2 EHBD-trolleys in de bib. 

 De trolley bevat meerdere materialen, 
maar wordt geteld als 1 ontlening. 

 Je kan de trolley 3 weken uitlenen en 
deze termijn kan 2x verlengd worden 
indien de trolley niet gereserveerd is. 

 Voor het ontlenen van de trolley wend 
je je tot de infobalie op het gelijk-
vloers.  Onze medewerkers lenen hem 
graag uit. 

 De trolley past niet in onze inlever-
schuif en kan enkel tijdens de ope-
ningsuren binnen gebracht worden. 


