
 

Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud 
Periode april - juni 2019 

 

Wanneer? 
Iedere vierde maandag van de maand, 

behalve in de maanden juli, augustus en december. 
Een bijeenkomst die op een feestdag valt wordt verschoven. 

 

Hoe laat? 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. 
 

Waar? 
Restaurant Zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, 

5481 VE Schijndel 
 

Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders: 

Bianca Peters, Gz-psycholoog    073 544 33 00 
Monique Wolters, Sociaal werker 06 20 58 70 89 

 

Organisatie 
Het Alzheimer Café is een initiatief van: 

Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch 
met de partners:  

Zorggroep Elde Boxtel 
Laverhof Schijndel 

ContourdeTwern Boxtel 
Welzijn De Meierij Schijndel 

BINT Sint-Michielsgestel 

Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch 

Secretariaat: Corrie van Andel- van Duijnen 

Nieuwland 19, 5283 AJ  Boxtel 

0411 68 20 47 

shertogenbosch@alzheimer-nederland.nl 

www.alzheimer-nederland.nl/regios/s-hertogenbosch 
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Programma april - juni 2019 
 

Thema’s 
 

 Onder voorbehoud staan in 2019 ook al bijeenkomsten gepland op: 
23 september, 28 oktober en 25 november. 

  

15 april: Huisarts aan het woord 
 
Hoe reageert een huisarts op patiënten die met eerste 
geheugenproblemen op het spreekuur komen? Wat is de rol van de 
huisarts met betrekking tot vroeg-signalering bij dementie?  
Voordat de diagnose “dementie” is gesteld, is menigeen bij de huisarts 
geweest met vragen hierover. Wat kan uw huisarts hierin betekenen?  
Hoe gaat het verder als de diagnose dementie is gesteld? Mag en kunt 
u van uw huisarts verwachten dat hij/zij praktische hulp voor u regelt? 
Bent u nog in beeld als u onder behandeling van een geriater komt?  
Over deze onderwerpen gaan we in gesprek met een huisarts. Tijdens 
dit café is er, zoals altijd, de mogelijkheid voor het stellen van vragen. 
 
Gastspreker: Jasper Musterd, huisarts in Schijndel. 
 
 
27 mei: De werking van het geheugen en dementie 
 
Een van de belangrijkste symptomen van dementie is de 
vergeetachtigheid. Het begint vaak met het vergeten van kleine, 
alledaagse zaken. In de loop van de dementie worden deze 
geheugenproblemen ernstiger. Degene met dementie wordt steeds 
meer in zijn hele functioneren geraakt. Wat gebeurt er nu eigenlijk in het 
geheugen bij mensen met dementie? Hoe komt het dat onthouden 
moeilijker wordt en dat de vergeetachtigheid steeds verder toeneemt? 
Waarom kunnen mensen met dementie zich bepaalde informatie (vaak 
van vroeger) nog wel herinneren, terwijl ze informatie van kort geleden 
meteen weer vergeten? En hoe komt het dat ze niet alleen 
gebeurtenissen vergeten, maar ook soms niet meer weten hoe ze 
bepaalde handelingen moeten uitvoeren, zoals afwassen of aankleden? 
 
Gastspreker: Mw. Drs. W. van Lieshout, psycholoog bij Van Neynsel. 

 24 juni: Gebruik je intuïtie! 
 
Toen haar moeder Alzheimer kreeg, wilde Evelien Pullens in contact 
blijven met haar moeder. Natuurlijk is de confrontatie met dementie bij 
een dierbare hard en pijnlijk. Maar naast het verdriet en het gemis (dat 
er natuurlijk ook mag zijn), ontdekte Evelien dat het loont om op een 
andere manier te kijken. Ze maakte op een ander niveau contact (de 
vierde, onzichtbare dimensie) en ontdekte dat dit inzichten, liefde en 
vertrouwen opleverde, plus een blijvend contact met haar moeder. Dit 
inspireerde haar tot het schrijven van het boek "De vierde dementie". 
 
Met dementie gaat je geheugen achteruit. Maar je intuïtie wordt juist 
sterker! Mensen met dementie voelen vaak haarfijn aan wat anderen 
voelen en willen. Daar kun je gebruik van maken door ook zelf, als 
familielid of mantelzorger, je intuïtie te gebruiken. Luister naar de 
onderliggende boodschap, zeker als woorden niet meer toereikend zijn 
en een gesprek moeilijk is. We lopen allemaal tegen frustrerende 
situaties aan. Je hebt alles al geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Een 
andere manier van kijken en benaderen kan verrassende inzichten 
geven en soms zelfs oplossingen. U krijgt niet alleen uitleg, maar zeker 
ook praktische tips en zoals altijd is er ruimte voor uw vragen.  
 
Evelien Pullens zal vertellen over haar boek en visie en je ook zelf iets 
laten ervaren in haar lezing. 
Zie ook de website van Evelien:  www.4dementie.nl 
 
 
Tips 
 

▪ Neem contact op met de Welzijnsorganisatie of het Steunpunt 
Mantelzorg in uw gemeente voor informatie over activiteiten voor 
mensen met dementie of voor mantelzorgers. 

▪ Iedereen die zorgt voor iemand met dementie vindt tips, informatie 
en ervaringsverhalen op www.dementie.nl 

▪ Kijk eens op www.alzheimer-nederland.nl 
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