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Alzheimercafé Scheveningen 
Programma maart-juni 2022   

  AANGEPAST  

 

Wanneer en hoe laat? 

Iedere eerste woensdag van de maand (behalve mei, juli en augustus 2022). 

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 

Tram 16 stopt bijna voor de deur. Bus 21 en tram 11 stoppen nabij het Couvéehuis. Er is voldoende 

parkeergelegenheid in de omgeving. Indien u niet zelfstandig kunt reizen kunt u informeren naar 

alternatieve vervoermiddelen bij het maatschappelijk werk van Welzijn Scheveningen. 

Werkwijze omtrent corona 

U bent van harte welkom om naar het Alzheimercafé te komen! In verband met de coronamaatregelen 

hanteren wij een aanmeldlijst en is er geen open inloop.  U kunt zich opgeven via 070-4162020 of 

mailen naar SociaalWerk@welzijnscheveningen.nl 

 

2 maart  

Thema: juridische aspecten 

Helaas is het ziekteproces nog niet te stoppen. Waarop moet men voorbereid zijn? Wat moet er 

juridisch geregeld worden? Moet er toezicht geregeld worden en wat is het verschil tussen 

curatelestelling, bewindvoering en mentorschap? Wat is het verschil tussen een testament en 

een levenstestament? Een notaris vertelt erover. 

6 april  

Thema: de mantelzorger 

Janneke Harmsen-de Boer heeft een boek geschreven over haar ervaringen als mantelzorger 

voor haar dementerende echtgenoot met als titel: “dan wappert mijn hart naar jou toe”. Een 

mantelzorger balanceert vaak tussen zorg geven en zelf ook overeind blijven. Janneke vertelt 

over haar boek maar gaat ook graag in gesprek aan de hand van ervaringen van de café 

bezoekers.  

11 mei  

Thema: Diagnostiek bij dementie? 

Hoe wordt de diagnose gesteld? Wanneer komt de geriater in beeld en wat kan hij/zij 

betekenen? Een geriater vertelt over haar rol. 

1 juni  

Thema: Onbegrepen gedrag 

Wat is onbegrepen gedrag en voor wie is het gedrag onbegrepen? Hoe om te gaan met het 

veranderende gedrag van een naaste? Er tegen ingaan of meebewegen? Een klinisch 

neuropsycholoog vertelt erover. 
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