
Het Alzheimer Theehuis is een maandelijkse bijeenkomst voor 
mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.
Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar 
praten over een leven met dementie onder leiding van een 
deskundige tweetalige gespreksleider. De bijeenkomsten 
starten meestal met een inleiding door een deskundige of de 
vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeeën, 
informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Alzheimer 
Nederland heeft meer dan 22O Alzheimer Cafés en enkele 
Alzheimer Theehuizen, waar de voorlichting in het Turks of 
Marokkaans wordt gegeven.
Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios voor een 
Alzheimer Theehuis in uw buurt.

ALZHEIMER

THEEHUIS 

Word donateur
NL13 INGB OOOO OO25 O2

Vragen over dementie?
Bel de Alzheimertelefoon
O8OO - 5O88
dag en nacht berikbaar

Postbus 2O77
38OO CB Amersfoort
O33 - 3O3 25 O2
www.alzheimer-nederland.nl
info@alzheimer-nederland.nl
twitter: @alzheimernl

PROGRAMMA 2O18
16 JAN.- Dinsdag - Tijd: 13.3O
6 FEB. - Dinsdag - Tijd: 13.3O
6 MAA. - Dinsdag - Tijd: 13.3O
3 APR. - Dinsdag - Tijd: 13.3O
1 MEI - Dinsdag - Tijd: 13.3O

ALZHEIMER THEEHUIS

HOSGELDINIZ
OPENBARE BIBLIOTHEEK

JAVAPLEIN 2
AMSTERDAM OOST

Toegang gratis



Het ALZHEIMER THEEHUIS is een initiatief van 
Alzheimer Nederland en wordt uitgevoerd door 

de Turkse Ouderenraad Amsterdam (TYDM) i.s.m. 
Zorg Groep Amsterdam Oost (ZGAO) en 
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Voor meer info bel O2O-8932481 of mail naar
info@turkseouderenraad.nl

OUDERE MIGRANTEN KWETSBAARDER VOOR 
DEMENTIE

Het is een samenspel van verschillende 
problemen. Mensen met een 

migratieachtergrond hebben vaker last van 
suikerziekte, een hogere bloeddruk en andere 
hart- en vaatklachten. Allemaal risicofactoren 

voor het ontwikkelen van dementie.

In deze eerste generatie migranten is er vaak 
nog sprake van analfabetisme, waardoor de 
diagnose dementie heel moeilijk te stellen is. 
En deze mensen weten vaak zelf heel weinig 

over de ziekte, waardoor ze geen hulp zoeken.

Het aantal migranten met dementie stijgt ruim 
twee keer zo snel als het aantal autochtonen. 

www.turkseouderenraad.nl

PROGRAMMA 2O18

16 JANUARI: Dilemma bij dementie, o.a. bij 
rijbewijs, pinpas en financiele zaken.
6 FEBRUARI: Wanneer kun je niet meer 
zelfstandig thuis wonen?
6 MAART: Aanpassingen in huis, wat is mogelijk?
3 APRIL: Hoe werkt doorverwijzing van de 
huisarts?
1 MEI: Hoe zorg je voor je ouders als ze langdurig 
op vakantie zijn?


