Leek, 3 januari 2020

Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor de negende bijeenkomst van het Alzheimercafé
Westerkwartier van het seizoen 2019/2020.
Deze wordt gehouden op donderdagavond 23 januari vanaf 19.30 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum aan de Jellemaweg 3 in Zuidhorn.
De zaal is vanaf 19.00 uur open. Het thema van de avond is: ‘’Dilemma’s bij
dementie’’
Gespreksleidster Lisette Hofman ontvangt deze avond Trijntje Scheeres-Feitsma.
Trijntje is theologe en ethicus. Zij heeft jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in
de ouderenzorg. Zij is trainer bij Reliëf; een landelijke vereniging van christelijke
zorgaanbieders en is gespecialiseerd op het terrein van zingeving en ethiek.
DILEMMA’S BIJ DE ZORG VOOR IEMAND MET DEMENTIE
Moet ik de autosleutels van vader afpakken? Wanneer breng ik moeder naar het
verpleeghuis? Moet ik moeder dwingen om te douchen of niet? Zal ik naar mijn club
gaan om er even uit te zijn? Of blijf ik thuis bij mijn partner, zodat ik me niet schuldig
voel? Er zijn talloze ethische dilemma’s waar mantelzorgers mee worstelen in hun
zorg voor een naaste met dementie. Ook professionele verzorgers worden hiermee
geconfronteerd. Hoe ver kan ik of wil ik gaan bij het overnemen van de eigen regie
van iemand met dementie? Hoe maak je een zorgvuldige afweging in de zorg
rondom iemand met dementie? En wat is een verantwoord besluit? Wat is goede
zorg en waar liggen de grenzen van goede zorg? Over deze dilemma’s geeft Trijntje
Scheeres een presentatie. Na de pauze krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om
met haar hierover in gesprek te gaan.
Graag wil ik u wijzen op de mogelijkheid van (aangepast) vervoer waarmee wij u van
huis kunnen halen voor een vaste prijs van € 2,-- per keer (halen en brengen).
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het informatieloket van ‘de Schutse’ tel.
0594 – 512334.
Graag begroeten wij u op donderdagavond 23 januari in Zuidhorn.
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