
Expertendag 2019 

Donderdag 5 september 2019  

PROGRAMMA 
 
9u00-9u30  Onthaal 
 
9u30-9u40     Welkomstwoord 
 
9u40-10u25   Ouderenzorg, dementie en psychiatrie. 
   Inleiding in de psychopathologie.  
   door medewerker Ouderenteam  
   CGG LITP    
  
10u25-11u10  Psychofarmarcologische behandeling 
   van gedragsproblemen bij ouderen  
   met dementie door An Hulstaert,  
   ouderenpsychiater Jessa Ziekenhuis  
 
11u10-11u30 Pauze 
 
11u30-12u15 Interdisciplinaire begeleiding van  
   patiënt en familie. door Johannes  
   Adriaensen, ouderenpsychiater  
 
12u15-12u45 Limburgse goede voorbeelden van 
   intersectorale samenwerking  
   - Partners in de zorg door 
   Sirius, Psychiatrisch Ziekenhuis Asster 
   - Intersectoraal casusoverleg Limburg  
   door Expertisecentrum Dementie Contact  
 
12u45-13u45 Lunch met kennismarkt* 
 
13u50-15u00 Ronde 1: Praktische inzichten** 
 
15u05-16u15 Ronde 2: Praktische inzichten 

 
16u15   Afsluiter 

*KENNISMARKT 
Tijdens de kennismarkt staan netwerking en het delen van 
expertise centraal. Limburgse zorgorganisaties stellen hun 
aanbod inzake dementie en/of psychiatrie voor. Good practi-
ces en recent praktijkonderzoek komen aan bod. Deze ken-
nismarkt wordt tijdens de middagpauze bezocht. 

 
 
**PRAKTISCHE INZICHTEN 
Iedere deelnemer geeft bij inschrijving 3 praktische inzichten 
naar voorkeur aan.  
Hoe sneller je inschrijft, hoe groter de kans dat je de sessies 
van je voorkeur kan volgen. 

 

Praktische inzichten 1:  
Aanbod en aanpak afdeling psychogeriatrie Jessa  
Ziekenhuis.  
 
Door: Nathalie Nelles, hoofdverpleegkundige  
 
 

Praktische inzichten 2:  
Versterken op langere termijn van hulpverleners in WZC bij 
begeleiding van bewoners met psychiatrische problematiek, 
concrete toepassing en toelichting vanuit ESF onderzoeks-
project met de focus op een innovatieve dienstverlening. 
 
Door: Heidi Windmolders, CGG LITP en Carolien Schalen-
bourg, docent UCLL. 

“Dementie en psychiatrie” 



Praktische inzichten 3:  
Psychiatrie en dementie; een moeilijk samenspel of toch 
niet? Hoe omgaan met psychosen, angst en depressie?  
 
Door: Tamara Mackendas, klinisch psychologe, en Miek 
Vandebergh, maatschappelijk werkster ouderenteam DAGG.  
 
 

Praktische inzichten 4:  
Frontotemporale dementie 
 
Door: Guy Lorent, klinisch neuropsycholoog, Cerenah,  
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Bierbeek 
 
 

Praktische inzichten 5:  
Dementie en psychiatrie in de thuiszorg: ondersteuning van 
de mantelzorger 
 
Door: Wouter Grommen, docent PXL en zelfstandig thuisver-
pleegkundige 

DOELGROEP 
Alle professionele zorg- en hulpverleners in de zorg voor 
personen met dementie  
 

INLICHTINGEN 

 Vragen m.b.t. inhoud: ecd.contact@hogevijf.be of 011/88 
83 84  

 Vragen m.b.t. inschrijving en betaling: 
tom.tuerlinckx@ucll.be of 011/180 600 

 

INSCHRIJVEN 

 Inschrijven kan via  
https://events.ucll.be/content/expertendag-lnd-2019-
dementie-en-psychiatrie 

 Deelnameprijs: 80 euro 

 Definitieve inschrijving na ontvangst van bevestigingsmail 

 De algemene voorwaarden van de UCLL zijn van toepas-
sing op deze vorming (www.ucll.be) 

 

 
LOCATIE 
UC Leuven-Limburg, campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 
Genk.   
De campus bevindt zich tegenover het Ziekenhuis Oost-
Limburg (ZOL).  
Parkeren kan op de bezoekersparking van het ZOL aan 
dagtarief 5 € of op een van de andere parkeermogelijkhe-
den in de buurt. Meer info en een wegbeschrijving: 
www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/campussen/campus-
liza 
 
 
 

Partners Limburgs Netwerk Dementie:  

In 2012 werd het ‘Limburgs Netwerk Dementie’ opgericht door het Expertisecentrum Dementie Contact (OCMW Hasselt, 
seniorenvoorzieningen Hogevijf), University Colleges Leuven-Limburg (UCLL, toenmalige KHLim), de vzw Bejaardenzorg 
Grauwzusters Limburg en de provincie Limburg. De doelstellingen van het Limburgs Netwerk Dementie zijn enerzijds het 
delen van kennis en goede praktijkervaringen tussen alle betrokken Limburgse actoren in de ondersteuning van de zorg 
voor personen met dementie en hun omgeving en anderzijds tekorten in de zorg opsporen en hiervoor oplossingen, acties 
en methodieken ontwikkelen. Na afloop van de projectperiode (juli 2015) werd de stuurgroep van het Limburgs Netwerk 
Dementie uitgebreid met partners Listel vzw en Hogeschool PXL. Dit netwerk blijft haar activiteiten, waaronder de organi-
satie van ‘expertendagen’, continueren.  
 
“Expertendag 2019 Dementie en psychiatrie” brengt een breed gamma aan thema’s. Ook de ouderenzorg wordt gecon-
fronteerd met mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met dementie. Deze 
bijzondere doelgroep heeft specifieke noden en vraagt om een aangepaste aanpak in het kader van kwaliteitsvolle dienst-
verlening. Deze studiedag biedt ondersteuning aan al wie nood heeft aan inzicht, kennis en praktische handvatten! 
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