
Mensen met dementie op jonge leeftijd 

 

Caroline Terranova 

Mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar) vormen 

een aparte groep met specifieke problemen en uitdagingen. 

Vanuit haar 15 jaar werkervaring met personen met 

dementie biedt Caroline Terranova informatie over deze 

ziekte. Je krijgt antwoorden op de volgende vragen: ‘Wat is 

Jongdementie?’; ‘Welke vormen zijn er?’; ‘Wat is het belang 

van vroegtijdige diagnosestelling?’; ‘Wat is het verschil met 

ouderdomsdementie?’; en ‘Welke gevolgen heeft dit voor de 

persoon zelf en zijn mantelzorger? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik, jij, samen MENS – educatief pakket bij het 

referentiekader dementie 

Herlinde Dely 

In Vlaanderen leven 132.000 mensen met dementie en dit 

aantal zal in de toekomst sterk stijgen. In opdracht van de 

Vlaamse overheid werkte het Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen een integraal referentiekader uit voor de 

kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met 

dementie. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en 

samen met vele zorgvoorzieningen, vrijwilligers, 

mantelzorgers en personen met dementie bogen ze zich 

over vragen als ‘Wat is kwaliteit van leven, wonen en zorg 

voor wie dementie heeft?’, ‘Zijn de idealen die nagestreefd 

worden haalbaar?’, ‘Van welke inspirerende 

praktijken/personen kunnen we leren?’, ‘Hoe kunnen de 

verschillende sectoren elkaar versterken?’ en ‘Hoe kan dat 

vorm krijgen op de werkvloer?’. Bij de publicatie ontwikkelde 

het Expertisecentrum ook een educatief pakket voor 

studenten uit een bachelor- en HBO5-opleiding in de zorg. 

We stellen dit pakket graag aan u voor en gidsen u doorheen 

de handleiding, de online modules en de werkcolleges. 

 

 

 

 

 

Avondsymposium: 

Handvatten voor persoonsgerichte zorg bij dementie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18u  Registratie 

 

18u15-18u30 Verwelkoming 

Heidi Cosyns en Lieze Van Aerschot, verantwoordelijken domein ouderenzorg binnen de 

bacheloropleiding verpleegkunde Leuven 

 

18u30-19u30  Mensen met dementie op jonge leeftijd   

Caroline Terranova, consulente voor het expertisecentrum dementie Memo  

19u30-20u30 Ik, jij, samen MENS – educatief pakket bij het referentiekader dementie 

Herlinde Dely, medewerker kwaliteitsvolle zorg bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

20u30-21u00 Netwerkcafé 

PROGRAMMA 

DOELGROEP 
Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de zorg en ondersteuning van personen met dementie en 

hun mantelzorgers. 

 

 

PRAKTISCHE INFO 
DATUM  
Woensdag 4 december 2019 

 
LOCATIE 
UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg 
Herestraat 49 – 3000 Leuven 
 

PRIJS 
Studenten: €10 
Niet-studenten: €15 
 

INSCHRIJVING 
Inschrijven kan via volgende link: 
https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/gezondheid/navormingen/beroepsspecifieke-
opleidingen/4-dec-2019-avondsymposium-dementie  
 

Of door hier te klikken. 
 
Wens je meer info?  
navormingen@ucll.be  

PRAKTISCH 
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