
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Alzheimer 
Café 
Lingewaard   
 
Programma 2023 
 

WELKOM in het Alzheimer Café Lingewaard 

op elke tweede woensdag van de maand van 

19:30 tot 21:30 uur, met uitzondering van de 

maanden juli en augustus.  

Inloop vanaf 19:00 uur. 

Plaats 
Zandse Kerk, Van Wijkstraat 33, 6851 GL Huissen, 

www.zandsekerk.nl 

Aanmelden 
Meld je aan per e-mail bij de coördinator van het 

Alzheimer Café Lingewaard Wilmy Viëtor: 

w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl  

of per telefoon: 06 45728831. 

Graag reserveren we een plekje voor je. 

http://www.zandsekerk.nl/
mailto:w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl


  

Programma 2023 
Iedere avond een ander gespreksonderwerp 
 

Het Alzheimer Café Lingewaard is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun mantelzorgers, kinderen en andere 
familie en iedereen die (beroepsmatig) is 
geïnteresseerd in dementie. Er is iedere avond een 
deskundige spreker en er is ruimte voor de vragen van 
bezoekers. Kom gerust een keer sfeer proeven. 

 

11 januari: Spelenderwijs met elkaar in gesprek 
We praten samen over dementie, wisselen ervaringen 
uit, geven elkaar tips, bedenken hoe je in een bepaalde 
situatie kunt reageren en we inspireren elkaar. We 
spelen een soort ganzenbordspel. De vragen op de 
kaartjes stimuleren de gesprekken. 

 
8 februari: Is dementie voor iedereen hetzelfde? 
Alzheimer is dementie maar omgekeerd is niet iedere 
dementie Alzheimer. Er zijn vele vormen van dementie, 
bijvoorbeeld vasculaire, fronto-temporale, lewy body 
of Parkinson-dementie. Maakt het uit of je weet welke 
vorm je hebt? Krijg je ook andere klachten? Is er 
verschil in verloop en behandeling?  

 
8 maart: Het belang van bewegen en valpreventie 
Bewegen is leuk om te doen, het ontspant en het is 
goed voor je lichaam. Als je jouw conditie zoveel 
mogelijk op peil houdt en je spieren traint, heb je 
minder kans om te vallen. Ook voor mensen met 
dementie is dat natuurlijk belangrijk. Welke bewegings-

mogelijkheden zijn er en hoe kun je de kans op vallen 
beperken? 
 

12 april: Wat doet stress met ons brein en 
lichaam? 
Als je (te)veel aan je hoofd hebt, kan dat leiden tot 
lichamelijke klachten. Lichaam en geest beïnvloeden 
elkaar. Vaak kunnen we stress verminderen als we 
weten wat de oorzaak is. Hoe is dit voor mensen met 
dementie en hoe kunnen we reageren op 
stressverschijnselen?  
 

10 mei: Rouw en verlies 
Je partner of ouder met dementie gaat steeds minder 
lijken op de persoon die hij/zij was. Je krijgt steeds 
minder contact en beetje bij beetje neem je afscheid. 
Dit brengt gevoelens van ontkenning, verdriet, 
agressie, schuld en berusting met zich mee. Mensen 
met dementie en hun mantelzorgers maken een 
rouwproces door. Hoe ga je hiermee om? Wat als het 
definitieve afscheid nadert?  
 

14 juni: Dementie, kun je dan nog wat leren? 
Bij dementie worden hersencellen aangetast, echter 
gezonde hersencellen kunnen taken overnemen. 
Hoe stimuleer je het lerend vermogen van mensen met 
dementie? Als mensen langer in staat zijn zelf dingen 
te doen en actief te blijven, sterkt dit het 
zelfvertrouwen en ervaren mensen meer  
plezier in het leven. 
 
 

 


