
Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en 
een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken 
heeft. Wij zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt. Op alle terreinen. 
Van wetenschappelijk onderzoek tot de manier waarop de maatschappij 
omgaat met mensen met dementie.

Alzheimer Nederland heeft 48 regionale afdelingen en ruim 250 
Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen verspreid over het hele 
land. Circa 3.600 vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in. 
Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest is een 
samenwerking van Alzheimer Nederland, Activite, Alrijne, GGZ 
Rivierduinen, Inciuzio, Libertas, Marente, Pro-Cura,
R.K. woonzorgcentrum Roomburgh, Topaz en WIJdeZorg.
Web: https://www.alzheimer-nederland.nl/reqios/zuid-holland-noord

Word donateur
alzheimer-nederland.nl/donatie

Vragen over dementie?
dementie.nl
dementie.nl/forum
of bel de DementieLijn 0800 5088

Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
033 303 25 02
www.alzheimer-nederland.nl
info@alzheimer-nederland.nl
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Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest vindt 
elke tweede donderdag van de maand plaats in SBO de 
Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334 EZ Leiden. Aanvang 19.30 
uur, de zaai is open vanaf 19.00 uur.

Wilt u ons iets meedelen, een vraag stellen of ergens anders 
voor bereiken? Wilt u onze persberichten ontvangen? Stuurt 
u dan uw bericht aan: contact@alzcafeleiden.nl.

alzheimer-nederland.nl/regios
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8 september Dementie of vergeetachtigheid?
Iets vergeten gebeurt ons allemaal wel eens. Wat als het 
vaker gebeurt, je er last van krijgt? Een onderzoek geeft 
helderheid bij onzekerheid. Wie kan je daarbij helpen en wat 
gebeurt er dan?

13 oktober Hoe techniek helpt bij thuis wonen met dementie
De wereld van technische oplossingen is ook bij mensen met 
dementie steeds belangrjker. Technische snufjes helpen bij 
het zelfstandig thuis wonen. Ingewikkeld? Hoeft echt niet. 
Onze gastspreker vertelt hoe makkelijk hulpmiddelen in te 
zetten zijn zonder dat u technisch expert moet zijn.

10 De mantelzorger in het licht
november Mantelzorgers zijn constant bezig met het aanpassen aan de 

veranderende mogelijkheden van de persoon met dementie. 
Veranderingen in gedrag, in relatie en in vaardigheden, het 
vraagt veel van de creativiteit van mantelzorgers. We spreken 
met een mantelzorger die vertelt uit eigen ervaring.

8 december Rijvaardigheid bij dementie
Autorijden en dementie geeft niet direct problemen. Wel is het 
goed om op te letten hoe het staat met de rijvaardigheid, met 
het onderweg oriënteren en het goed omgaan met de regels 
in het verkeer. Als dementie aan de orde is, toetst het CBR of 
iemand nog veilig de weg op kan. Hoe gaat dat in zijn werk, 
hoe pak je het aan en hoe voer je het gesprek over wel of niet 
autorijden?

12 januari Gedragsverandering bijj dementie
Deze avond praten we over dat de mogelijkheden van iemand 
met dementie veranderen, maar ook dat hij/zij nog steeds 
handelt zoals hij denkt dat het moet, maar kan dit anders zijn 
dan wat gewoon is. Als we die verandering goed observeren, 
kunnen we dit vertalen naar wat iemand bedoelt en het beter 
begrijpen.. Tips om daarmee om te gaan zijn de rode draad 
van deze avond.
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Ik hou nog steeds van jou
Het is moeilijk als je partner dementie krijgt Het effect op de 
relatie is ingrijpend. Je ziet je partner veranderen, je rol 
verandert en er ontstaat afhankelijkheid. We praten over 
relaties, over de liefde en intimiteit tussen partners, over de 
band tussen ouders en kinderen.

Financiën en rechtsbescherming
Dementie en financiën kan een lastige combinatie zijn. Allerlei 
zaken roepen vragen op. Wat moet u regelen en bij wie moet u 
dan zijn? Met een deskundige gaan we deze zakelijke kost met 
praktische voorbeelden te verhelderen.

Wat het wijkteam voor u kan betekenen
Thuis wonen met beperkingen als dementie vraagt regelmatig 
om ondersteuning door anderen. Ook als partner kun je niet 
alles zelf doen en is er hulp nodig bij praktische zaken of bij 
begeleiding als een ontmoetingscentrum bijvoorbeeld. Hoe 
regel je dat? Waar vraag je dat aan? Wat kost het? We stellen 
alle vragen aan een consulent van een wijkteam.

Dilemma’s bij dementie
Als je zorgt als partner of als professional voor iemand met 
dementie kom je situaties tegen waarbij een besluit genomen 
moet worden waarbij je in gewetensnood kan komen. Een 
dilemma is aan de orde als je een keuze moet maken voor die 
ander waarbij hij zelf niet meer kan beslissen.

Ik red het thuis niet meer. "Ik blijf zolang mogelijk thuis” en “Ik 
ga nooit naar een verzorgingshuis” zijn veel gehoorde 
uitspraken. Maar wat als het thuis wonen gevaarlijk wordt? Als 
iemand niet meer de veiligheid inziet, als iemand gaat dwalen in 
de nacht? Mantelzorgers die hun grenzen verleggen, maar toch 
moeten constateren dat de zorglast niet meer te dragen is. Wat 
zijn dan de mogelijkheden en hoe accepteer je dat goed zorgen 
voor de persoon met dementie ook kan betekenen datje de 
zorg uit handen geeft?


