Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor
mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.
Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar
praten over een leven met dementie onder leiding van een
deskundige gespreksleider.

programma 2020 - 2021

De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding van een
deskundige, waarna de bezoekers vragen kunnen stellen en
ideeen, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.
Alzheimer Nederland heeft meer dan 220 Alzheimercafé’s en
enkele Alzheimer Theehuizen, waar de voorlichting in het Turks
of Marokkaans wordt gegeven.
Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/alzheimercafe
voor een Alzheimer Café in uw buurt.
Voor informatie en vragen contact opnemen met
Corrie van Dijk-Wassenaar, Topaz Overduin
Tel. 071-4056111. Mail: c.vandijk@topaz.nl
Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen
Curadomi, DSV, Topaz, Buurtzorg Katwijk, Welzijnskwartier,
Marente en Alzheimer Nederland.
Vragen over dementie?
Bel de Alzheimertelefoon 0800-5088 bereikbaar door de week en
in het weekend van 09.00 tot 23.00 uur
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
033-3032502
www.alzheimer-nederland.nl
info@alzheimer-nederland.nl
twitter: @alzheimernl
Word donateur
NL13 INGB 0000 0025 02
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Woensdag 9 September: Het ‘niet pluis’ gevoel

Voordat de diagnose van dementie is gesteld wordt er vaak
gesproken over het ‘niet pluis-gevoel’; er klopt iets niet in het
gedrag van iemand. Die veranderingen duiden soms op beginnende
dementie. Een deskundige komt hierover praten en vertelt meer over
verschillende vormen van dementie.

Woensdag 14 oktober: Veiligheid in en om het huis

De diagnose dementie vraagt om aanpassingen om het dagelijks
leven zo normaal mogelijk door te laten gaan. Wat is ervoor nodig om
zo lang mogelijk thuis te wonen en zelfstandig je gang te gaan?
Welke hulpmiddelen zijn er en hoe regel je deze zaken. Een
deskundige vertelt.

Woensdag 11 november: Wegwijs in zorgland

Leven met dementie vraagt om aanpassingen in het leven. Op een
gegeven moment is het tijd om hulp te zoeken. Wat is er in zorgland
mogelijk voor de cliënt en diens naaste omgeving? En hoe regel je
dat? Een specialist komt hierover vertellen.

Woensdag 9 december: Notariële zaken rondom dementie

Dementie veroorzaakt op den duur steeds meer stoornissen in het
denken, handelen en organiseren. Naasten van de client moeten
gaandeweg het ziekteproces steeds vaker belangrijke zaken overnemen en uiteindelijk ook beslissingen nemen. In hoeverre kan en
mag dat en wat moet hiervoor geregeld worden op juridisch gebied?

Woensdag 10 maart: Een naaste vertelt

Dementie heeft een grote impact op het leven. Wat doet het met je
relatie wanneer je naaste dementie krijgt? Het gecompliceerde van
deze ziekte is dat diegene als mens kan veranderen. Een naaste deelt
zijn/haar ervaringen met betrekking tot een veranderend leven.

Woensdag 14 april: Dementie, medicatie en gedrag

Welke medicatie wordt er gebruikt bij dementie en wat is de werking?
Kunnen er bijwerkingen zijn en wat is er mogelijk met medicatie? En
welke invloed kan medicatie op het gedrag hebben? Een deskundige
geeft uitleg.

Woensdag 12 mei: Als thuis wonen niet meer gaat

Voor de cliënt en zijn/haar naasten is een opname een ingrijpende
stap waarmee zo lang mogelijk gewacht wordt. Toch is het goed
om u alvast te oriënteren. Want wat moet er allemaal geregeld en
voorbereid worden? Met welke regelgeving en kosten krijgt u te
maken? Wat zijn de financiële gevolgen? Uit welke woonvormen kan
men kiezen? Hoe bereidt u uw naaste voor op de verhuizing? En wat
verandert er voor u na de opname?

Woensdag 9 juni: Herinneringen ophalen

Een ontspannen afsluiting van het seizoen in samenwerking met het
Katwijks museum.

Woensdag 13 januari: Veiligheid in het verkeer

‘Mag ik nog autorijden met dementie?’ Mag ik nog fietsen en
is bijvoorbeeld het gebruik van een scootmobiel nog veilig en
verantwoord? Een specialist vertelt.

Woensdag 10 februari: In contact blijven met elkaar

Communicatie verbindt ons met anderen. We delen onze ervaringen,
gevoelens en verlangens en ideeën met elkaar. Bij dementie verdwijnt
geleidelijk de vaardigheid om ervaringen met elkaar te delen. Dat
vraagt om aangepaste communicatie. Een psychologe biedt ons
handreikingen om met elkaar in contact te blijven.

WAAR EN HOE LAAT?

Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor patiënten, familieleden,
hulpverleners,
vrijwilligers
en overige
U bent welkom
vanaf 19.00
uur en belangstellenden die meer willen wetenhet
over
leven met dementie.
programma
start om 19.30 uur.
Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Corrie van
Dijk-Wassenaar,
Topaz
Overduin
071-4056111.
De bijeenkomst
eindigt
tussen tel.
21.15
en 21.30 uur.
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