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Alzheimercafe’s in 
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Bère Miesen,  psycholoog, psychogerontoloog



8 Alzheimer cafe’s

+

1 Jungheimercafe

Oosterwolde/Drachten/Leeuwarden/Franeker/Wolvega/

Sneek/Dokkum/Drachten



Dementie is de naam voor een 
combinatie van symptomen (een 
syndroom), waarbij de hersenen 

informatie niet meer goed kunnen 
verwerken.



Dementie is een verzamelnaam voor 

ruim vijftig ziektes. 

De meest voorkomende vormen van 

dementie zijn:

ziekte van Alzheimer, 

vasculaire dementie,

frontotemporale dementie (FTD) 

Lewy body dementie.



Een Alzheimer Café, Trefpunt of 
Theehuis is een ontmoetingsplek met 
maandelijkse bijeenkomsten voor 
iedereen met vragen over dementie. 
De regionale afdelingen van 
Alzheimer Nederland organiseren op 
meer dan 237 locaties Alzheimer 
Cafés, Trefpunten, Salons of 
Theehuizen



Belangrijke 

uitgangspunten
• De sfeer is overal informeel en gemoedelijk,

net als in een gewoon café.

• Zowel de mantelzorger als de persoon met dementie is welkom

• Elke bijeenkomst staat een thema centraal. Dat kunnen heel uiteenlopende 
thema’s zijn: van tips en trucs voor de veiligheid in en rondom het huis, 
rechtsbescherming, slaapproblemen en ergotherapie tot jouw rol als 
mantelzorger.

• De middag of avond begint met een inleiding,een film of een circa 30 minuten 
durend interview met een deskundige, gevolgd door een pauze.

• Na de pauze kun je een halfuur vragen stellen en met elkaar discussiëren. Na 
afloop is er gelegenheid om onderling een praatje te maken en nog wat te 
drinken.



Wie organiseren het café?

Vrijwilligers in soorten en maten:

Coördinator per café

Gespreksleider

Gastvrouwen

Leestafelbezetting

Beroepskrachten uit de sector, casemanagers



Ondersteuning

Bestuur per regio, in ons geval Friesland,      
vertegenwoordiging bij overleg en praatpaal

Twee keer per jaar uitwisseling met café-coördinatoren

Landelijkburo met opleidingen en materialen









https://youtu.be/n8XPNHPJuws

file:///C:/Alzheimer friesland/videos alzheimer/Lang zult u wonen met dementie   Het Alzheimer Café.mp4


Bedankt voor jullie aandacht

Vragen:

1 Wat zijn nou de sterke punten?

2 Wat zouden jullie willen meenemen naar je eigen achterban?

3 Relatie met Mantelzorgcafe’s en Mantelzorg Plus cafe’s?

4  Moeten we dit zo alleen blijven doen voor onze eigen doelgroep?



Eén op de vijf  
mensen krijgt 
dementie
Hoe word je 
dementie-
vriendelijk?



Hoe gaan 
we in 
Nederland 
om 
met 
mensen 
met 
dementie?

https://youtu.be/AbsY-PpPNDQ



Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. 
We krijgen er dus allemaal mee te maken.
In de familie, bij vrienden, maar ook op straat
of op het werk.

Maar met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen. 

Zodat mensen met dementie en mensen in hun omgeving zo lang mogelijk 

van het leven kunnen blijven genieten. Samen maken we Nederland 

dementievriendelijk! Kom naar www.samendementievriendelijk.nl

en ontdek wat jij kunt betekenen.



Cijfers en feiten

• 250.000 mensen, in 2040: 500.000 mensen!

• Men leeft gemiddeld 8 jaar met de ziekte

• Kans: 1 op 4/5 dat men dementie krijgt

• 12.000 jongeren met dementie (< 65 jaar)

• 70% met dementie woont thuis

• 80% van de mantelzorgers is overbelast 

• 300.000 mantelzorgers geven meer dan 20 uur zorg per week
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Dit filmpje is van RTL en staat wat onderaan op de webstite

https://www.dedikkeblauwe.nl/news/alzheimer-nederland-

branchewinnaar

Ik ben in de tweede minuut uit dit filmpje begonnen

https://www.dedikkeblauwe.nl/news/alzheimer-nederland-branchewinnaar


Moeten we nu voor iedere ziekte een dergelijke 

actie ontwikkelen?

Wat zouden we kunnen doen om onze 

samenleving positiever om te laten gaan met 

en meer begrip te tonen voor mensen met een 

aandoening die hun belemmert in deelname 

aan het dagelijkse maatschappelijke

gebeuren, de dingen van alle dag…? 

file:///C:/Alzheimer friesland/videos alzheimer/Alzheimer Nederland en samen dementievriendelijk.mp4


Dank voor 
uw aandacht


