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 Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en 
verrassende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te 
ontmoeten. Voelt u zich welkom en neem vooral iemand mee.  
Dat kan uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of 
familielid. Er is altijd een Alzheimer Café bij u in de buurt. Kijk op 
www.alzheimer-nederland.nl/regios voor meer informatie. 
 
Meer informatie 
 
Het Alzheimer Café voor Amsterdam Oost, Diemen en Ouder -
Amstel is elke 2e donderdag van de maand geopend, de toegang 
is gratis. 
U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00. 
 
U dient vooraf aan te melden bij Femke Schuiling van Dynamo 
Tel  06 38 77 75 78   
Email  fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 
 

Adresgegevens 
 
Grand Café Frankendael 
Middenweg 116  Amsterdam 
 
Let op! Hier gelden de horecaregels: om binnen te komen moet u 
kunnen aantonen dat u gevaccineerd bent,  of een negatieve test laten 
zien. Dit kan met een papieren bewijs, uw vaccinatie paspoort of met 
de QR code. 
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Programma 
 
11 november: Eindelijk weer open 
19.30 inloop 20.00 start 21.30 einde 
 
Corona zorgde er voor dat we lang niet open konden. Deze avond 
even geen gastspreker, maar in gesprek met elkaar. Hoe gaat het? 
Hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren? We kijken terug en 
kijken vooruit, delen met elkaar en starten zo dankbaar en nog een 
beetje voorzichtig, het nieuwe seizoen van ons Café. Let op, vanaf dit 
jaar niet meer op de tweede dinsdag van de maand, maar de tweede 
donderdag van de maand. U bent van harte welkom, we kijken er 
naar uit u weer te ontmoeten.  
 

 
9 december: Muziek beweegt en verstilt –  
de werking van muziektherapie 
19.30 inloop 20.00 start 21.30 einde 
 
Dat muziek een bijzonder helend vermogen heeft bij mensen met 
dementie, is ons inmiddels bekend. En natuurlijk niet alleen voor 
mensen met dementie. Vanavond gaan wij dit allemaal ervaren. 
Muziektherapeute Cornelia Wiemers van Crescenda, neemt ons mee 
in een interactieve avond waarin we met elkaar zowel de verstillende 
als de activerende werking van muziek ervaren. 
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13 januari: Dementie en de Wet Zorg en Dwang 
19.30 inloop 20.00 start 21.30 einde 
 
Wanneer dementie erger wordt, kan je naaste minder goed beslissen 
welke zorg hij of zij nodig heeft. Iemand denkt misschien nog goed 
alleen thuis te kunnen wonen, terwijl dat niet meer veilig is. Hulp van 
de thuiszorg of verhuizen naar een verpleeghuis kan dan nodig zijn. 
Als je naaste zich verzet tegen zorg, dan noem je die zorg onvrijwillig.  
De Wzd regelt deze onvrijwillige zorg. Vrijheid en zorgvuldigheid staan 
daarbij voorop. Vanavond gaan we hier over in gesprek met Wim 
Klein Nagelvoort, Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang 
bij Zorgstem.  

 
 
10 februari: Dementie en Pijn 
19.30 inloop 20.00 start 21.30 einde 
 
Vanavond neemt Helen Korving ons mee in haar onderzoek over 
pijnbeleving bij mensen met dementie. Mensen met dementie 
kunnen in een later stadium van de ziekte te maken krijgen met 
uitingsbeperkingen: zij kunnen verbaal niet goed meer aangeven wat 
ze voelen. Dit kan veel frustraties opleveren, helemaal wanneer er 
sprake is van pijn. Helen Koriving onderzoekt hoe je pijn kunt meten 
bij mensen met een uitingsbeperking zodat zij vervolgens  op de 
juiste manier behandelt kunnen worden.  
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Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en 

een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken 

heeft. Wij zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt. Op alle terreinen. 

Van wetenschappelijk onderzoek tot de manier waarop de maatschappij 

omgaat met mensen met dementie.

Alzheimer Nederland heeft 48 regionale afdelingen en ruim 245 

Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen verspreid over het hele 

land. Circa 3.600 vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in. 

Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen.

Word donateur
alzheimer-nederland.nl/donatie

Vragen over dementie?
Bel de AlzheimerTelefoon
0800 - 5088
7 dagen per week bereikbaar 
van 09.00 tot 23.00 uur

Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
033 - 303 25 02
www.alzheimer-nederland.nl
info@alzheimer-nederland.nl

 
 
 
 
 
 
 
 


