Alzheimer Café Escamp: Programma 2e helft, 2e seizoen 2015/2016
17 februari Wat als iemand geen handtekening meer kan zetten?
2016 Als je partner, vader of moeder dementie krijgt kunnen er juridische en financiële
problemen ontstaan. Waar kan je mee te maken krijgen en wat moet je allemaal
regelen? Een jurist geeft informatie en beantwoordt vragen.
16 maart Hoe hou je het vol als mantelzorger?
2016 Dementie is een ingrijpende ziekte zowel voor de persoon zelf als zijn omgeving.
Welke hulp is er beschikbaar? Een casemanager geeft antwoord op deze vragen.
20 april Vragen rondom levenseinde
2016 Diverse thema’s rondom het levenseinde komen aan bod, zoals wel of niet
behandelen en reanimeren, euthanasie, het leven goed en waardig afsluiten,
terugkijken op het leven en het loslaten. Tim van Iersel (geestelijk verzorger) gaat
in op de diverse thema’s en beantwoordt vragen.
18 mei Dagje weg of op vakantie?
2016 Een dagje weg of op vakantie is vaak nog een wens van mensen met dementie
en hun mantelzorgers, maar dit roept ook zorgen op. Welke tips zijn er om een
fijne dag of vakantie te hebben?
16 juni
2016 Wat zeg je?
Communiceren bij dementie is niet altijd makkelijk en wordt steeds moeilijker
naarmate de dementie vordert. Een logopedist vertelt en beantwoordt vragen over
hoe je het praten makkelijker maakt.
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Alzheimer Café Escamp
Voor mensen met dementie, hun naasten (mantelzorgers) en belangstellenden.
Elke derde woensdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus).
WZH Waterhof, Polanenhof 130, 2548 MC Den Haag.
Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Ruime gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Bus 23 (halte Cannenburglaan) en tram 16 (halte Hardenbroekstraat)
Wij denken graag met u mee! Bel Judith Pronk, tel. 06 38762222
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkservicepunt WZH Waterhof,
telefoonnummer: 070 756 1500.

Het Alzheimer Café Escamp wordt georganiseerd door:
Alzheimer Nederland – afdeling Haaglanden, Florence, Middin, St. MOOI, Saffier de Residentie
en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)
Locatie: WZH Waterhof, Polanenhof 130, Den Haag

