Dementie: daar sta je niet alleen voor!
Wanneer?
8 januari
5 maart
14 mei

2 juli
3 september
5 november

Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00uur. Het programma start om 19.30uur
en eindigt om 21.30uur. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Toegang is gratis.

Waar?
Restaurant de Berkt, Wilgeman 1
5507 LG Veldhoven

Inlichtingen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 - 12.00uur
contact opnemen met SWOVE:
Mw. C. van der Heijden
040-2540066 of per e-mail info@swove.nl
Het dementiecafé wordt mogelijk gemaakt door:

2019

Voor iemand met dementie (of het vermoeden daarvan) en
betrokken familieleden is het krijgen van de juiste informatie,
praktische hulp en begeleiding erg belangrijk. Daarom hebben
de partners vanuit het Dementie Ondersteunings-netwerk
Veldhoven (DOV) samen het dementiecafé opgericht.
Het dementiecafé is bedoeld voor u, met het ziektebeeld
dementie, uw familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers,
professionals en andere geïnteresseerden.
Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig die
gespecialiseerd is in het onderwerp. Door middel van een
interview wordt deze deskundige vragen gesteld. Aansluitend
worden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om ook
vragen te stellen. Bovendien ontmoet u bij het dementiecafé
andere mensen die in een soortgelijke situatie zitten. U kunt
de thema-avonden onafhankelijk van elkaar bezoeken.

Thema-avonden 2019
Dinsdag 8 januari: MMC Ziekenhuis Veldhoven; Neurologie
Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende begrippen.
Wanneer spreken we nu van vergeetachtigheid en wanneer van
dementie? Welke vormen van ziektebeelden onderscheiden we? Wat
betekent het krijgen van dementie voor de patiënt en zijn naaste
omgeving?

Dinsdag 5 maart: Sjef van Bommel
Een lezing van Sjef van Bommel, schrijver van het boek: ik ben
niet kwijt. Thom en Sjef zijn dertig jaar samen als blijkt dat Thom
aan het dementeren is. Langzaam ziet Sjef zijn partner veranderen
in een onzekere en opvliegende man. In dit openhartige en
ontroerende verslag beschrijft Sjef zij leven met Thom, waarin hij
probeert het verwoestende effect van dementie langzaam een
plek te geven.
Dinsdag 14 mei: rechtsbescherming
Op deze avond gaan we in op het belang van het vroegtijdig
regelen van zaken zoals: erfenis, levenstestament en andere
zaken. Want hoe regel je dat je belangen goed beschermd
worden? Hoe voorkom je ruzie of misbruik? Hoe om te gaan met
het rijbewijs? Dit ter bescherming van degene met dementie en
zijn naaste omgeving.
Dinsdag 2 juli: Nieuwe ontwikkelingen op gebied van dementie
Hoe kunnen we door (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van
dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? Zowel op
‘praktische’ als op sociaal en emotioneel gebied in de vorm van
contact houden.
Dinsdag 3 september: Een persoonlijk verhaal (interview)
Vanavond gaan we in gesprek met iemand die de diagnose
dementie heeft gekregen, zijn familie en omgeving. Zij vertellen
hoe zij de ziekte beleven, welke gevolgen de dementie voor hen
heeft en hoe zij hier mee proberen om te gaan.
Dinsdag 5 november: Omgaan met dementie en
gedragsveranderingen
Bij dementie kunnen gedragsveranderingen voorkomen. Voor de
persoon zelf en zijn naaste omgeving kan het moeilijk zijn hiermee
om te gaan.

