Programma 2017-2018
6 September 2017
Thema: Ervaring met dementie tussen moeder en zoon.
Hugo Borst zal vertellen over zijn ervaringen als mantelzorger.
Wat heeft hij meegemaakt? Waar loopt hij tegenaan? Welke
tips kan hij meegeven?
4 Oktober 2017
Thema: De rol van de huisarts.
Met een huisarts gaan wij in gesprek over zijn rol in het proces.
Vanaf de ‘niet pluis fase’ tot de diagnose en hoe nu verder? Wat
kan een huisarts voor u betekenen? Bij welke vragen en
problemen kan uw huisarts u ondersteunen?
1 November 2017
Thema: De casemanager.
Wij gaan in gesprek met een casemanager. Wat is de rol van
een casemanager? Waarom is een casemanager zo belangrijk in
de thuissituatie? Wat kan de casemanager samen met u
bereiken?
6 December 2017
Thema: Ritme en regelmaat.
Ritme en regelmaat bij dementie. Een uitspraak die vaak gedaan
wordt, maar waarom is dit zo belangrijk? Hoe is dit te realiseren
ook met oog op de feestdagen? Met een deskundige gaan wij
over dit thema in gesprek.
3 Januari 2018
Thema: Bewindvoering en mentorschap
Met een bewindvoerder gaan wij in gesprek over dit onderwerp.
Wat houd bewindvoering en mentorschap precies in? Wanneer
wordt een bewindvoerder of mentor aangewezen en waarom?
Hoe werkt dit in de praktijk?
Het Alzheimer Café Scheveningen is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland,
Rudolf Steiner Zorg, HWW– Zorg, Welzijn Scheveningen, Respect Zorggroep en
Cardia.

7 Februari 2018
Thema: Ervaringen van een mantelzorger.
Wat betekent het om mantelzorger te zijn voor iemand met
dementie? In welk opzicht verandert het de relatie? Deze
vragen en andere ervaringsverhalen staan centraal tijdens deze
avond.
7 Maart 2018
Thema: Ik hou nog steeds van je.
Over liefde, loslaten en vasthouden. Wat betekent het als je
partner dementie heeft? Hoe ga je om met de veranderingen
die deze nieuwe fase met zich meebrengt? In welke zin
verandert het de relatie tussen jullie?
4 April 2018
Thema: Omgaan met moeilijk en onbegrepen gedrag.
Als naaste van iemand met dementie kun je te maken krijgen
met uiteenlopende gedragingen en stemmingen. Hoe ga je
hiermee om? In hoeverre speelt de omgeving een rol bij het
ontstaan en verloop van het gedrag? Welke rol kun je zelf
spelen bij de beïnvloeding van het gedrag?
2 Mei 2018
Thema: Euthanasie bij dementie
De laatste tijd is euthanasie bij dementie een veelbesproken
onderwerp. Wat zijn de mogelijkheden wanneer iemand met
dementie een euthanasiewens heeft? Wanneer is er sprake van
uitzichtloos lijden?
6 Juni 2018
Thema: Bewegen bij dementie.
Wat is het belang van bewegen bij dementie. Wat is het effect
van bewegen op het verloop van dementie? Hoe kun je iemand
met dementie stimuleren om (meer) te gaan bewegen?

