WERELD ALZHEIMER DAG
Ieder jaar wordt er wereldwijd rond 21 september aandacht gevraagd voor de
ziekte van Alzheimer. In Zoetermeer is er 20 september een bijeenkomst in het
teken van Wereld Alzheimer Dag.
De ziekte van Alzheimer is de belangrijkste oorzaak van dementie. In Nederland
hebben momenteel 260.000 mensen een vorm van dementie. Bij dementie
zijn er naast geheugenstoornissen ook andere problemen, bijv. met praktische
vaardigheden. In de loop der tijd neemt de ernst van de problemen toe. Binnen
de zorgketen Dementie werken diverse organisaties in Zoetermeer samen om
een zo goed mogelijke zorg bij dementie te realiseren.

AANMELDEN
Aanmelden voor het middag en/of avondprogramma kan tot 18 september. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan via info@coordinatiepuntzorg.nl of telefonisch: 079 371 94 71
(tussen 9.00-10.00 uur en 12.00-14.00 uur)

LOCATIE
CKC Centrum voor Kunst en Cultuur
Leidsewallen 80
2722 PC Zoetermeer
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OVERZICHT SPREKERS

INFORMATIEMARKT
U bent welkom op de informatiemarkt waarbij diverse zorg-

DOCUMENTAIRE MAM EN MAMTALK
van Adelheid Roosen

ALZHEIMER FLUISTEREN

en welzijnspartijen uit Zoetermeer betrokken zijn.

MIDDAGPROGRAMMA

Anne-Marth Hogewoning
Alzheimer Fluisteren wil naasten inspireren het

14.00 uur

Inloop en informatiemarkt

isolement van mensen met dementie te doorbreken.

14.30 uur

Opening en inleiding Bijeenkomst Mam

14.40 uur

Documentaire Mam + Mam talk van Adelheid Roosen

15.25 uur

Pauze en informatiemarkt

16.00 uur

Alzheimer Fluisteren door Anne-Marth Hogewoning

16.45 uur

Einde bijeenkomst. Tot 17.00 uur informatiemarkt

WETHOUDER INGEBORG TER LAAK
Wethouder voor zorg en welzijn, wmo, sport en verenigingen.

INTERACTIEVE WORKSHOP; DE DAG DOOR
MET DEMENTIE VAN ALZHEIMERMUZIEKGELUK

AVONDPROGRAMMA
18.30 uur

Inloop en informatiemarkt

19.00 uur

Opening

19.05 uur 	Toespraak wethouder Ingeborg ter Laak
Zoetemeers beleid en campagne dementie op jonge leeftijd

Ignar Rip met Nick en Maarten

19.30 uur

Interactieve workshop van Alzheimer Geluk

Makkelijker zorgen voor iemand met dementie door favoriete

20.15 uur

Pauze en informatiemarkt

muziek in te zetten bij het dagelijks leven.

20.45 uur

Vervolg workshop

21.50 uur

Afronding van de avond

22.00 uur

Einde

Zie het programma voor de tijden.

Dit programma wordt georganiseerd door ZorgHart Zoetermeer, keten dementie.
en werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zoetermeer en Fonds 1818.

