
 

 

 

Zorgpad dementie Limburg – Vormingstraject 2020 

 

In kader van het recent gelanceerde Zorgpad dementie Limburg organiseert 

Expertisecentrum dementie Contact Limburg in 2020 3 vormingsnamiddagen over thema’s in 

het zorgproces van mensen met dementie. Ziekte- en zorgdiagnose, vroegtijdige 

zorgplanning en mantelzorgondersteuning komen aan bod. 

Wat is (het doel van) een zorgpad dementie? 

Het Zorgpad dementie Limburg, waaraan tal van Limburgse professionele zorgverleners in 

de zorg voor personen met dementie de afgelopen jaren meewerkte, is een praktische 

leidraad om tot afgestemde zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te 

komen. Het biedt geëngageerde zorg- en hulpverleners van diverse lijnen ondersteuning om 

meer samen te werken en bestaat uit 5 fasen:   

(1) Detectie en signalering 

(2) Ziekte- en zorgdiagnose  

(3) Vroegtijdige zorgplanning 

(4) Hulpverlening  

(5) Palliatieve zorg en nazorg 

 

Op overzichtelijke wijze kan elke discipline bij iedere fase van het dementieproces 

inspirerende hulpmiddelen, afspraken en verwachte taakfiches terugvinden met betrekking 

tot de organisatie van het zorgproces.  

Limburgse professionele zorgverleners in de zorg voor personen met dementie kunnen zich 

inschrijven voor elke vorming apart of voor de reeks van 3.  

 

1. Ziekte- en zorgdiagnose  -  29/05/2020, 13-16u 
 
Diagnostiek is geen doel op zich maar een middel om tot optimale zorg te komen en een zo 
groot mogelijke levenskwaliteit voor de persoon met dementie en zijn naasten te 
waarborgen. Het ‘niet-pluis gevoel’ zorgt voor stress en onrust. Het is belangrijk om met je 
klachten als vergeetachtigheid en verwardheid naar de huisarts te gaan. 
 
Uit onderzoek kan blijken dat je je onterecht zorgen maakt of dat de oorzaak van de klachten 
te behandelen is. Indien er toch dementie wordt vastgesteld dan blijkt de diagnosestelling bij 
de betrokken persoon en zijn omgeving in de eerste plaats een opluchting te geven omdat er 
ineens een logische verklaring is voor veel vragen en problemen. 
  
Tijdens deze vormingsnamiddag worden ziekte- en zorgdiagnose toegelicht. Vragen als ‘Wat 
als ik een niet-pluis-gevoel heb?’, ‘Waar kan ik terecht voor diagnosestelling in Limburg?’,  
‘Hoe verloopt zoiets?’, ‘Wat is het belang van tijdige diagnose?’, ‘Wat na de diagnose?’ 



worden besproken. Het Zorgpad dementie Limburg, met focus op de fase van diagnose, 
wordt toegelicht. Praktische handvaten worden meegegeven. 
 
Door: Anneleen Janssens, klinisch neuropsychologe en coördinator ECD Contact 
 
 

2. Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie  -  23/10/2020, 13-16u 

 

 

A. Theoretisch kader:  

Vroegtijdige zorgplanning is een actueel thema in de zorgsector. Voortdurend aandacht 

besteden aan wensen op vlak van gezondheidszorg, behandeling en de keuzes die daaruit 

voortvloeien. Wat is vroegtijdige zorgplanning precies? Hoe kunnen wij als zorgverlener de 

gevoeligheid ontwikkelen om signalen op te vangen, zodoende dat we noden en wensen 

(h)erkennen? Het geloof vinden in de kracht van verbindende communicatie binnen 

zorgrelaties.  

 

Door: Greta Vandevenne, zorgcoördinator WZC Ocura Beringen 

 

B. Vroegtijdige zorgplanning in het Zorgpad dementie Limburg:  

Het zorgpad dementie Limburg, met focus op de fase van vroegtijdige zorgplanning, wordt 

toegelicht. Uitgewerkte afspraken én praktische hulpmiddelen (instrumenten, documenten) 

worden meegegeven, zodat je er meteen mee aan de slag kan.   

 

Door: medewerker van ECD Contact 

 

 

3. Ondersteuning van de mantelzorgers van personen met dementie  -  11/12/2020, 

13-16u 

 

 

A. Theoretisch kader: 

In elke organisatie, in elke sector betekent goede zorg voor personen met dementie bereiken 

triadisch werken. Een zorgdriehoek waarin de persoon met dementie zelf, de mantelzorgers 

en de professionele zorgverleners oog en respect hebben voor elkaar is cruciaal. Als 

professionele zorgverleners houden we in onze samenwerking rekening met de 

verschillende rollen die mantelzorgers (tegelijk) kunnen vervullen. 

 

Door: Wouter Grommen, lector verpleegkunde Hogeschool PXL  

 

B. Mantelzorgondersteuning in het Zorgpad dementie Limburg: 

Het zorgpad dementie Limburg wordt kort toegelicht wordt, alsook heel wat afspraken en 

praktische hulpmiddelen die jou als professionele hulpverlener kunnen ondersteunen in jouw 

begeleiding van mantelzorgers van personen met dementie.  

 

Door: medewerker ECD Contact 

 


