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Een richtingwijzer voor wie de weg soms wat
kwijt lijkt te zijn.

Het praatcafé dementie is een informatieavond
voor familieleden en kennissen van personen
met een vorm van dementie.
Wie met dementie geconfronteerd wordt, heeft
immers vaak nog vele vragen.
Elke avond wordt één van deze vragen
aangepakt. Telkens komt een deskundige een
thema toelichten. De deuren gaan open om 19
u, de voorstelling begint om 19u30. Nadien
kan je rustig blijven napraten.

Locaties:
WZC SINT AUGUSTINUS
Fabiolalaan z/n
3290 DIEST
WZC STER DER ZEE
Prins Alexanderstraat 55
3270 SCHERPENHEUVEL
Indien u meer informatie wenst omtrent de
praatcafés kan u ons steeds contacteren.
Gegevens vindt u op de keerzijde.

16 maart ‘17

DIEST

21 september ’17

Wat is dementie?

Panelgesprek:

Dr. Katrin Goedseels, psychiater
Annendael Grauwzusters VZW

Sint-

Tijdens deze info-avond wordt er informatie
gegeven over wat dementie nu eigenlijk is. Er
wordt stilgestaan bij de verschillende
symptomen van dementie en hoe een goede
diagnose gesteld kan worden. Op het eind van
de avond is het voor iedereen duidelijk waarop
je moet letten bij dementie en hoe gedrag kan
veranderen in de loop van de ziekte.
20 april ‘17

DIEST
Theatervoorstelling:

“Het leven in 3 dagdelen”

Wat is dementie?

Cindy Carmans, Inneke Kesteloot
(referentiepersoon dementie), Joke
Vanhauwere (psycholoog)
In de vorm van een panelgesprek leggen we uit
wat dementie is. Welke signalen zich voordoen,
waar je terecht kan voor diagnose, hulp,…
Tijdens het gesprek kan er op vragen uit het
publiek verder ingegaan worden.
19 oktober 2017

SCHERPENHEUVEL

Heeft het nog zin dat ik op bezoek ga bij een
persoon met dementie?
Caroline Terranova, ECD Memo

Rita Scheelen
Door deze voorstelling wordt het taboe
doorbroken en wordt dementie bespreekbaar.
Het stuk is erg herkenbaar en heeft inmiddels
al velen tot tranen toe geroerd. Dit toneel laat
zien wat het inhoudt om getroffen te worden
door dementie, voor jezelf en je omgeving.
18 mei 2017

SCHERPENHEUVEL

DIEST

Heeft het nog zin dat ik op bezoek ga bij een
persoon met dementie?
Caroline Terranova, ECD Memo
De titel zegt het zelf al. Hoe vul ik de tijd in, wat
kan ik als meerwaarde bieden voor de persoon
met dementie?

De titel zegt het zelf al. Hoe vul ik de tijd in, wat
kan ik als meerwaarde bieden voor de persoon
met dementie?
16 november ‘17

SCHERPENHEUVEL

Theatervoorstelling:
“Het sneeuwt in mijn hoofd, Mijnheer
Alzheimer.”
Marijke Depla
Een subtiele bloemlezing over een
spraakmakende ziekte in woord, beeld en zang.
Bewerking van fragmenten uit “Het sneeuwt in
mijn hoofd” van Tine Slosse en Johan Van
Oers.

