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Wanneer? 

Iedere eerste woensdag van de maand (uitzonderingen zijn januari, juli en augustus 2023).  

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. 

Waar? 

Couvéehuis, Frankenslag 139, 2582 HJ, Den Haag. 

Bereikbaarheid 

Bus 21 en 28 stoppen nabij het Couvéehuis. Er is voldoende parkeergelegenheid in de  

omgeving. Indien u niet zelfstandig kunt reizen kunt u bij het Maatschappelijk Werk van  

Welzijn Scheveningen informeren naar alternatieve vervoermiddelen. U kunt bellen naar 070-4162020 of mailen naar 

SociaalWerk@welzijnscheveningen.nl. 

 

Woensdag 11 januari                                                                                    

Thema: verlies 

Alzheimer is een soort sluipmoordenaar. Een patiënt gaat telkens een beetje  achteruit, hetzij geestelijk hetzij 

fysiek of beiden. Zowel de patiënt als de naaste(n) moeten zich iedere keer opnieuw verhouden tot het verlies. 

Elk verlies gaat gepaard met verdriet. Hoe ga je om met een continue achteruitgang? Hoe werkt acceptatie? 

Hoe hou je het nog draaglijk? Een psycholoog met deskundigheid op het gebied van verlies is te gast. 

 

Woensdag 1 februari 

Thema: van thuis naar tehuis 

Wanneer is het moment dat thuis wonen niet meer gaat. Hoe en door wie wordt dit  

geconcludeerd en wat zijn de vervolgstappen die dan gezet kunnen worden?  

 

Woensdag 1 maart 

Thema: ethische dilemma’s bij dementie 

Bij dementie kun je nog wel eens voor ethische dillema’s komen te staan.  

Waar ligt de grens tussen vrijheid voor de patiënt en veiligheid? Denk bijvoorbeeld aan het rijden van een auto 

óf het zelfstandig naar buiten gaan. Hoe maak je een keuze? En vanuit welke waarden en normen handel je? 

Een ethicus komt spreken  

over dit thema. 

 

Woensdag 5 april 

Thema: levenseinde/euthanasie 

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? Wat kan vooraf 

vastgelegd worden? Wie beslist uiteindelijk? 

 

Woensdag 3 mei 

 Thema: overbelaste mantelzorg  

Overbelasting ontstaat als het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voortdurend onder spanning staan 

wat weer een effect kan hebben op leven en gezondheid. Maar ook in het contact met de naaste waar je voor 

zorgt. Geleidelijk en onbedoeld kunnen de grenzen van de zorgvrager of de grenzen van ‘goede zorg’ 

overschreden worden. 

 

Woensdag 7 juni 

Thema: gedoe in de familie (theater) 

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het Alzheimercafé speelt  

De Zaak in Beweging, een interactieve voorstelling over “Gedoe in de familie”: Hoe gaat het erbij jullie aan toe 

met de (mantel)zorg voor je familielid met Alzheimer? Hoe hou je het samen leuk en valt er ook nog wat te 

lachen in deze complexe situatie? 
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