
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma         
Najaar 2019  
 
Alzheimer Café  
Diemen en Ouder-Amstel en  
Amsterdam Oost  
 
Elke 2e dinsdag van de maand 

Toegang is gratis 

Inloop 19.30 uur 
Start programma 20.00 uur 
 

Locatie:  
Grand Café Frankendael  
Middenweg 116, Amsterdam 

 

  



2019 

10 september 

Liefde wordt niet dement 

Vanavond kijken we samen met Peter van Vegten naar 

de documentaire die over hem en zijn vrouw is  

gemaakt. Peter zorgt al 21 jaar voor Tilly die al vroeg  

dementie kreeg. Na het kijken van de documentaire  

kunnen we in gesprek met Peter. Hij zal tips en  

adviezen geven over hoe om te gaan met iemand die  

dementie heeft, van het prille begin tot aan een  

vergevorderd stadium. 

8 oktober  

Tao of Care 

Prof. mr. Dr. Anne-Mei The, grondlegger van Tao of 

Care, heeft jarenlang antropologisch onderzoek  

gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie 

en hun naasten. Uit dit grondig onderzoek is de  

Sociale Benadering voortgekomen, een benadering 

die zich niet enkel op de medische aspecten van  

dementie richt, maar vooral ook op de impact die  

dementie heeft op het persoonlijke leven van mensen 

en hun naasten. Vanavond komt Anne Mei The zelf 

vertellen over dit onderzoek en hoe deze benadering 

nu al op tal van plekken wordt uitgevoerd. 

12 november 

Dementie en de stand van zaken in de wetenschap 

De wetenschappelijke ontwikkelingen rondom  

dementie gaan razendsnel en de oplossing komt 

steeds dichterbij. Vanavond brengt professor dr. van 

der Flier ons op de hoogte van de laatste onder-

zoeken. Wiesje van der Flier is hoofdonderzoeker bij 

het Alzheimercentrum van het AMC. 

10 december 

Een dementievriendelijke samenleving 

Hoe wij als samenleving omgaan met dementie is een 

belangrijk vraagstuk. Het begint met herkennen van 

dementie en weten hoe je omgaat met iemand met  

dementie. Vanavond vertelt Marlien Keune van  

Alzheimer Nederland ons alles over hoe wij kunnen 

helpen onze samenleving Dementie Vriendelijk(er) te 

maken. 

 

 

 Meer informatie? 

 Amsterdam-Oost 

Femke Schuiling van Dynamo  

Tel.:  06 38 77 75 78 

E-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

 

 Ouder-Amstel 

Ans Baard 

Tel: 020 69 94 097 

E-mail: ansbaard@hotmail.com 

 

 
Diemen 

Janina Poppes van MaDi  

Tel.: 020 31 44 700 

(ma, woe, do om 8.30-12.30 uur) 

E-mail: J.poppes@madizo.nl 
 

  

Het Alzheimer Café Diemen, Ouder-Amstel,  

Amsterdam-Oost is een activiteit van: Buurtzorg, 

Cordaan, Dynamo, PCOB afdeling Diemen, MaDi, 

Zonnehuisgroep Amstelland en de gemeenten 

Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam. 
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