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SITUERING

Het onderzoek van professor Mary Mittelman (New York University) 
geeft een wetenschappelijke fundering voor diverse psychosociale 
acties in de zorg voor personen met dementie en hun familie. Haar 
inzichten inspireerden ook Foton bij de ontwikkeling van een 
totaalconcept.   

Verwelkoming en inleiding

PROGRAMMA 

14.00 uur  

14.15 uur Wetenschappelijke ondersteuning 
van een multifactoriële aanpak van dementie 
Prof. dr. Mary S. Mittelman (New York University)

Prof. Mary Mittelman geeft een overzicht van haar belangrijkste 
wetenschappelijke resultaten. Ze heeft daarbij aandacht voor de 
persoon met dementie, de mantelzorger, mogelijke interventies, 
het belang van een positieve beeldvorming en - de laatste jaren 
ook meer en meer - voor de positieve impact van muziek. 
Prof. Mittelman richt zich daarbij niet alleen op een betere kwaliteit 
van leven voor alle betrokkenen, maar ook op de financiële en 
kostenbesparende impact van de interventies.
Lezing in het Engels. 



PROGRAMMA (VERVOLG)

15.30 uur Foton: veelzijdig licht 
Bart Deltour, directie zorg Familiezorg W-Vl vzw

Bart Deltour biedt een panoramisch overzicht van het 
totaalaanbod van Foton, expertisecentrum en thuisbegeleidings-
dienst dementie en initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen 
vzw. Vanuit een krachtgerichte visie en met aandacht voor 
genuanceerde beeldvorming heeft Foton doorheen de jaren een 
totaalconcept rond dementie ontwikkeld. Het concept betreft 
zowel een kwalitatieve zorgverlening en open samenwerking als 
een dementievriendelijke samenleving, met betrokkenheid van 
alle actoren (socioculturele sector, culturele sector, onderwijs, 
politie, handelaars, buurten…) Op diverse terreinen creëert Foton 
mogelijkheden tot ontmoeting die een bijdrage leveren aan het 
doorbreken van het stigma rond dementie. Inspirerend voor 
zowel zorgverleners als besturen van steden en gemeenten.

16.00 uur  Boekvoorstelling 'Dementie, onze zorg'
Elena de Ru en Elane Lazet, auteurs
Dit boek is het realistische en tegelijk boeiende  
verhaal van twee mantelzorgers die met een 
bijzonder warm hart open vertellen over de 
onprettige maar zeker ook over de prettige 
ervaringen met hun geliefden die de diagnose 
dementie kregen. Het toont aan dat dementie 
het leven niet zomaar afsnijdt maar nog een  
hele tijd vele mogelijkheden biedt. Mantelzorgers mogen de 
moed niet verliezen. Dit boek wil hen daarbij helpen. Meteen 
geeft het ook professionele zorgverleners een inzicht in de wereld 
waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers vertoeven.  
Elena heeft samen met haar man Nico Bins al 9 jaar contact met 
Foton. In dit boek delen Elena en Elane hun ervaringen en hopen 
ze dat personen met dementie en hun mantelzorgers uiteindelijk 
tevredenheid en vreugde vinden op hun weg.

16.30 uur       Einde (aankoop boek mogelijk)



PRAKTISCH

Wanneer?  Donderdag 19 april 2018, van 14 tot 16.30 uur.

Waar? Europacollege, auditorium 1 
Verversdijk 16, 8000 Brugge

Parkeren? Parking De Langestraat - Alfa Park
Toegang parking via Predikherenrei 

Kostprijs? De deelnameprijs bedraagt 15 euro. 

Met dank aan het Europacollege.

Inschrijven? Kan tot uiterlijk maandag 16 april 2018, via dit formulier.
Uw inschrijving is definitief na betaling via het
rekeningnummer van Familiezorg West-Vlaanderen 
vzw: BE69 4715 3610 7178. 
Vermeld uw naam + ‘mini-symposium Foton'.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrh1rpymazLdhGTnsuHAsDCTckbN5yOfqJgpi2CBSIU8sClQ/viewform



