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‘Anders communiceren met personen met dementie, doe-voel-

ervaarnamiddag voor zorgverleners en mantelzorgers van 

personen met dementie’   
 

Wegens groot succes voor de tweede keer herhaald! 

 

Inhoudelijk     
 

In kader van de “Wereld Alzheimerdag”  organiseert Expertisecentrum Dementie Contact op 

vrijdag 6 oktober 2017 een ‘Doe-voel-ervaarnamiddag voor zorgverleners van personen met 

dementie’ te Hasselt. In boeiende en interactieve workshops gaan we zelf aan de slag. Door te 

doen, voelen en ervaren, maken we kennis met andere, vernieuwende, manieren van 

communiceren met mensen met dementie. 

 

Begeleiders workshops 
 

Trudie Appermans, zorgclown en bewegingsdocent, leert ons plezierig communiceren met 

mensen dementie. Door een authentieke attitudetraining en speelse lichamelijke 

communicatievaardigheden leren we een glimlachend medemens voor onze naasten met 

dementie te zijn. 

  

   ‘En wordt een lachend liefdevol mens’ 
 (www.lach-humor.be) 

 

 

Kasper Bormans, auteur van het boek ‘Wat Alz?’ en ontwikkelaar van het spel ‘Activeer je 

fantasie – het spel van de verbeelding’ 

 

 
 

Kasper Bormans doctoreert aan de School for Mass Communication Research (KU Leuven) 

over de ontwikkeling van virtuele geheugenpaleizen. Tijdens zijn onderzoek schreef hij het 

boek ‘Wat Alz?’, over technieken om beter te communiceren met mensen met dementie. 

http://www.lach-humor.be/


                       Expertisecentrum Dementie Contact, Limburg 

Welzijnscampus 

A. Rodenbachstraat 29 bus 9 

3500 Hasselt 

tel: 011/30 88 51 

e-mail: ecd.contact@ocmwhasselt.be   

                            www.ecdcontact.be 

              www.dementie.be 

 

2 

 

Inmiddels bracht hij ook ‘Het spel van de verbeelding’ uit. In een aanstekelijke vertelstijl 

dompelt hij ons helemaal onder in zijn innovatieve dementievriendelijke communicatie, een 

methodiek die ook heel mooi aansluit bij de visie van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou 

mens’. (www.kasperbormans.be), (www.onthoumens.be) 

 

 

Voor wie 
 

Mantelzorgers van personen met dementie, zorgkundigen, leefmoeders, vrijwilligers, 

huishoudhulpen, karwei- en oppashulpen, … in de zorg voor personen met dementie. 

 

Wanneer 
 

Vrijdag 6 oktober 2017, 13u – 16u30 

 

Waar 
 

Welzijnscampus Hasselt: Albrecht Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt (ingang B). 
(Lees hier meer over de locatie, parkeergelegenheid en wegbeschrijving). 
 

Prijs 
 

€ 40. 

 

 

Inschrijven 
 

Vòòr 21 september 2017 inschrijven via deze link. 

 

 

 

Je inschrijving is definitief na bevestigingsmail; factuur wordt per post verzonden. 
 

 

!! Aantal plaatsen is beperkt. 

 

 

 
 

http://www.kasperbormans.be/
http://www.onthoumens.be/
http://www.dementie.be/ecdcontact/wp-content/uploads/sites/13/2016/11/parkeren-en-wegbeschrijving-naar-ECD-Contact.pdf
https://dementie02-my.sharepoint.com/personal/anneleen_janssens_dementie_be/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=5ccsFL5z5UkofoyV10BqKFamWJrFdThSA8O0hvVOafg%3d&docid=1_1e3d2140c7e644c05906062885e1a5156&wdFormId=%7B4B2746A4%2D59BF%2D4065%2DBDBA%2DD184AF488B30%7D

