Week tegen Eenzaamheid 2019
Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen
Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra
aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten.
De Week tegen Eenzaamheid 2019 wordt in het kader van het actieprogramma Eén
tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Hoewel ouderen extra
kwetsbaar zijn, ondervinden ook mensen op jongere leeftijd de negatieve gevolgen
van eenzaamheid.

Vrijdag 4 oktober 2019
In het kader van de week tegen den eenzaamheid, organiseren de samenwerkende
organisaties op vrijdag 4 oktober 2019 een mini-conferentie met als thema
“eenzaamheid”.
Migranten op leeftijd veel vaker dement dan Nederlandse ouderen
Ouderen uit Marokko en Turkije en Surinaamse ouderen met een Hindoestaanse
achtergrond zijn drie tot vier keer vaker dement dan Nederlandse leeftijdsgenoten.
Ook hebben zij veel vaker last van milde cognitieve beperkingen. Dat blijkt uit
onderzoek van neuropsycholoog Özgül Uysal-Bozkir, die 29 september 2016
promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam.
Het programma is van 17.00 tot 22.00 uur. Wij starten met het nuttigen van een
gezamenlijke maaltijd, daarna een presentatie van neuropsycholoog Özgül UysalBozkir. Hierna gaan wij in dialoog met een panel van deskundigen en het publiek.
Tot slot is er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een
drankje en sluiten wij het programma om 22.00 uur af
Locatie: Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16, 2516 TT Den Haag
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot dhr. Ismael Bozkir, mobielnummer
06-51804505.

Zondag 6 oktober 2019
Stichting Vobis organiseert in samenwerking met Stichting Eekta een conferentie
tegen eenzaamheid, met als titel “Een tegen eenzaamheid”
Tijdens de conferentie staan recente ontwikkelingen en inzichten over eenzaamheid
centraal. Hoe kun je nu echt wezenlijke verbetering in levensperspectief bieden aan
mensen die te maken hebben met eenzaamheid?
Programma:
U kunt bent vanaf 13.30 uur welkom. Wij starten om 14.00 uur met een

theatervoorstelling “Eenzaam, of tocht niet”. Hierna volgt een presentatie door mw.
Vassia Sarantopoulou. Daarna gaan wij in dialoog, vervolgens nuttigen wij een
gezamenlijke maaltijd en sluiten de bijeenkomst af om 18.00 uur.
Mw. Vassia Sarantopoulou is een erkend psycholoog met meer dan 15 jaar ervaring
als counselor-therapeut, trainer en spreker. Ze heft psychologie gestudeerd in Athene,
Griekenland en ze heeft twee masteropleidingen voltooid, één in counselling
(Athene) en de andere in psychologie (Universiteit Leiden, Nederland).
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