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Met ondersteuning van:

In samenwerking met :

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

15 maart 2018

DIEST

Wat is dementie?

Dr. K. 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.

19 april 2018 SCHERPENHEUVEL
‘Gedrag van slag: Hoe omgaan met
veranderend gedrag bij personen met
dementie?’:

Sara Mahieu, psychologe WZC Den Olm
Bonheiden
Mensen met dementie reageren vaak anders dan
wij verwachten. Omstaanders krijgen
meermaals te maken met uiteenlopende
stemmingen en gedragingen (angst, agressie,
onrust...) waarvan we de betekenis niet altijd
direct begrijpen en waardoor we ook niet
weten hoe we hier best op reageren. Door ons
proberen in te leven in hun leefwereld en door
beter te begrijpen hoe 'het demente brein'
werkt, willen we op zoek gaan naar tips en
praktische handvaten in de dagelijkse omgang
met en zorg voor personen met dementie.

17 mei 2018

DIEST

‘Vroegtijdige zorgplanning’
Mevr. Maartje Wils,
beleidsverantwoordelijke kwaliteit en zorg
bij Triamant vzw
Wanneer beslissingen rond zorgplanning en
levenseinde dienen te worden genomen, is het
wenselijk dat de patiënt centraal staat in deze
besluitvorming. Wanneer er sprake is van
dementie is dit geen evidente opgave. Op het
moment dat besluitvorming dient plaats te
vinden, is de communicatie met de patiënt zelf
vaak bemoeilijkt door het vorderende
ziekteproces. Om de patiënt toch zo veel
mogelijk in dit proces te betrekken moeten we
anticiperen op de zorg die komen gaat.

21 juni 2018 SCHERPENHEUVEL
‘De wolf en de drie biggetjes: hoe je
draagkracht verhogen als dementie op je
pad komt?

Mevr. Katja Vangoethem, medewerker
MEMO
Er waren eens 3 biggen, met dezelfde uitdaging:
op eigen poten staan, carrière maken, een huis
bouwen, gezinnetje starten, ... Ze pakken het op
een totaal verschillende manier aan. Als er plots
dreiging in hun leven komt, blijkt dat de ene
big toch beter kan omgaan met dit gevaar dan
de andere... Hoe zit dat met mantelzorgers?
Een avond vol tips over draagkracht.

