Dementie is een ziekte die veel voorkomt, zeker als men ouder wordt. Het heeft grote impact op de
persoon zelf en zijn/haar omgeving. In het Alzheimer Café krijgt u in een ontspannen sfeer meer
informatie over de ziekte en gerelateerde thema’s. Het is vrij toegankelijk. U bent van harte welkom!

19 september Verschil tussen vergeetachtigheid en dementie
2018 Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie, wat zijn de eerste
verschijnselen van dementie? Deze vragen staan centraal op deze avond.
17 oktober Praten met iemand met dementie
2018 Door dementie kunnen we veranderingen optreden in taalbegrip en taalproductie. We
gaan graag met u in gesprek over de diverse aspecten van communicatie en contact met
mensen met dementie.
21 november Dementie ontrafeld….
2018 Op deze avond komt een zeer ervaren arts uitleg geven over wat dementie is, welke
vormen er zijn en wat er gebeurt in de hersenen.
19 december Dementie en emotie
2018 Mensen met dementie zijn vaak erg gevoelig voor sfeer en emotie. Hoe komt dit en hoe
kan je hier op inspelen zijn onderwerpen van dit café.
16 januari Verkeer en dementie
2019 Deelnemen aan het verkeer en dementie, hoe gaat dat samen? Hoe je ook naar buiten
gaat op de fiets, lopend of met de auto, waar kan je op letten en waar liggen grenzen?

Wat
Alzheimer Café Escamp.
Wanneer
Elke derde woensdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus).
Waar
WZH Waterhof, Polanenhof 130, 2548 MC Den Haag.
Hoe laat
Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Parkeren
Ruime gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Openbaar Vervoer Bus 23 (halte Cannenburglaan) en tram 16 (halte Hardenbroekstraat).
Geen Vervoer?
Wij denken graag met u mee! Bel Els Beekhuis, tel. 06 41543462
Meer info
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 070 - 756 1500.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Alzheimer Café Escamp wordt georganiseerd door:
Alzheimer Nederland – afdeling Haaglanden, Florence, MOOI Welzijn, en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)
Locatie: WZH Waterhof, Polanenhof 130, Den Haag

