
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.
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ALZHEIMER ÇAY SAATI NEDIR?

Alzheimer hastalıgı veya bunun belirtileri 
(unutkanlık vs.) hakkında bilgi edinmek için veya 
sorunuzu uzman kisilerle paylasmanız için sizleri 
her ay düzenlenen toplantıya davet ediyoruz. 
Toplantılarımıza genç, yaslı, bakıcı, aile üyeleri, 

herkes davetlidir.

Bu program Amsterdam Türk Yaslılar Dayanısma 
Merkezi tarafından organsize edilmektedir.

Daha fazla bilgi için O2O-8932481 numaradan 
bize ulasabilirsiniz.

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


