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■  VERSLAG OVERLEGPLATFORM DEMENTIE (OPD)   
 

Datum 28 april  2016 
Van/ 

tot 
13:30u – 16:00u 

AANWEZIGEN: 

Boogaerts May (WZC Den Brem)           

Caers Ria (ECD Tandem) 

Costermans Eveline (Sociale Dienst AZ Turnhout) 

De Ceulaer Lieve (Zorgcoördinator) 

De Ceulaer Kristoff (Thuiszorg Kempen) 

Delespaul Jean (Voorzitter SEL Kempen) 

De Vos Belle (AZ Mol) 

Hillen Annick (De Voorzorg Thuiszorg) 

Jansens Karolien (WZC Annadal) 

Lauwers Katrien (Aquamarijn) 

Lemmens Roger (SEL Kempen) 

Luyckx May (Sociaal Huis Geel) 

Maas Caroline (Huis Perrekes) 

Mangelschots Kristine (AZ Mol) 

Meeuws Rina (OPZ Geel) 

Mertens Sara (ZH Geel) 

Nelen Melissa (Nachtzorg Kempen) 

Olyslaegers Anita (Thuishulp) 

Perez  Gina (WZC Vlaspand Serviceflats) 

Plessers Wendy (OCMW Mol) 

Somers (Familiehulp/coördinator NOAH) 

Spruyt Rienke (Familiehulp/coördinator NOAH) 

Vaes Tineke (Landelijke Thuiszorg) 

Van Aerschot Rudy (WZC Sint-Barbara Mol) 

Van Doninck Daisy (Nachtzorg Kempen) 

Van Eynde Alinda (WZC Hof Ter Dennen) 

Van Ingelghem  Kirsten (Vlaams & Neutraal Z.) 

Vandenbergh Lien (OCMW Hoogstraten) 

Wouters Peter (WZC ’t Smeedeshof) 

Verontschuldigd: 

Aertbeliën Jef (Solidariteit voor het Gezin) - Beylemans Nathalie (Rustoord Ophaanven) - Hannes Guy 

(PNAT) - Henkens Guy (WZC De Notelaar) - Janssen Els (Sociaal Centrum) - Lievens Mieke (Sowel 

vzw) - Mateusen Anne (WZC Onze Lieve Vrouw) - Meersman Ellen (Familiehulp) - Peeters Annick 

(Familiehulp) - Philipsen Rob (OCMW Mol) - Van der Eycken Ingrid (WZC Heiberg) - Van Hoof 

Jacqueline (WZC Home OLV v/d Kempen) - Van Kerckhoven Karen (Familiehulp Herentals) - Van 

Looy Elise (Liberale Mutualiteit Antwerpen) - Van Sprengel Pegge (WZC Parel der Kempen) - 

Vanherck Marie-Josée (Kring zelfstandige verpleegkundigen regio kempen) - Vansand Veerle (SEL 

Kempen) - Verbraeken Kristel (WZC Zusterhof) - Verschueren Karolien (ECD Tandem) 

Locatie LDC Ten Hove, Mol 

 
Verslagen en handouts van OPD’s kan je terugvinden op: 
http://www.dementie.be/tandem/overlegplatform-dementie/ 
 
1. Welkom 
2. thema-suggesties voor vormingen inzake dementie waaraan nog nood is, konden genoteerd 

worden.. ECD Tandem bekijkt deze suggesties en indien mogelijk past daar het vormingsaanbod 
zoveel als mogelijk op aan of geeft dit door aan partnerinitiatieven. 
Verzamelde suggesties vorming 

 Nieuwe wetgeving rond voorlopige bewindvoering. 

 Dementie + psychische problematiek 

 Verschillende soorten dementie & verschillende benadering 

 Aangepaste activiteiten voor mensen met dementie 

 Wegloopgedrag bij mensen met dementie 

 “Animatie” en tijdsbesteding 

 Hulpmiddelen (dementiekoffer) bij mensen met dementie 

http://www.dementie.be/tandem/overlegplatform-dementie/
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 Werking van bepaalde diensten: CGG/CAW & welke specifieke insteek naar personen met 
dementie 

3. Voorstelling dagopvang 
a. DAC Den Boulevard, (Witte Meren) Mol 

Toelichting door Jan Kaers, coördinator DVC Den Boulevard) 
b. Noah (familiehulp) 

Toelichting door Rienke Spruyt en Marjolijn Somers, coördinators Noah) 
 

Aanvullend op bovenstaande opvangmogelijkheden wordt melding gemaakt dat er eveneens nog 
CADO’s zijn in de regio.  
 

4. Voorstelling Nachtzorg Kempen 
handouts: http://www.dementie.be/tandem/overlegplatform-dementie/ 
 

5. In the picture 
1) Vormingsmethodieken a.h.v. reuze spelborden bij ECD tandem kunnen ontleend worden bij ECD 

Tandem. Meer info: zie website www.dementie.Be / ECD tandem 
Eveneens kan ECD Tandem gevraagd worden voor gespreks-of spelleider. 
 

 
 

2) Omgaan met verlies 
Deze éénmalige documagazine rond verlies en rouw bij dementie werd eind 2015 door ECD 
Orion ism PGN en ECD Tandem ontworpen. 

Het magazine opent met een brief van iemand met dementie die vertelt hoe 
hij zijn verlies aan mogelijkheden beleeft.  Vier sterke verhalen van 
mantelzorgers, indringende getuigenissen van verschillende verlies- en 
rouwmomenten, vormen de leidraad van het blad.  Enkele deskundigen (een 
geriater, psycholoog, gerontoloog en palliatief deskundige) komen aan het 
woord met antwoorden op veel gestelde vragen.  In overzichtelijke kaders 

http://www.dementie.be/
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vind je allerlei nuttige tips die een hulp aanreiken om de draagkracht bij verliesverwerking te 
vergroten.  Bovendien is er een rubriek gewijd aan de mogelijke reacties bij het ervaren van verlies en 
hoe hiermee om te gaan.  Specifieke aandacht gaat naar weetjes omtrent het verlies bij eten en het 
maaltijdgebeuren.  Het magazine richt zich in eerste instantie naar mantelzorgers van personen met 
dementie. 
Daarnaast kan de professional met dit magazine aan de slag voor psycho-educatieve momenten voor 
familieleden van personen met dementie. In 2016 zal een dit thema  “Omgaan met verlies”  aangeboden 
worden door ECD Tandem aan de regionale praatcafés dementie. 
Het documagazine is te verkrijgen bij ECD Tandem voor 4 euro. 
 
6. Vormingen 

a. Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 
locatie: provinciaal vormingscentrum Malle 
Meer info & inschrijving via ECD Tandem 
data:   

 2 juni:  Dementie en basale stimulatie 

 15 september: Intimiteit bij dementie 

 1 december: Leren, leren inleven 
  Telkens van 09:30 tot 16:00u 

b. Opleiding:  Lerend vermogen van mensen met dementie (3 halve dagen) 
Data: 20 september, 13 oktober en 15 november, telkens van 13-17u  
Locatie: gebouwen van Welzijnszorg Kempen, Geel 
Meer info & inschrijving via ECD Tandem 
 

c. Vormingsdag: Onderdompeling in de wereld van dementie 
Datum: 4 oktober van 9-16u 
Locatie: ECD Tandem, Turnhout 
Specifiek voor basismedewerkers van mensen met dementie 
Meer info & inschrijving via ECD Tandem 

 
d. Workshop: Reminiscentie. De schat van je leven 

• 6 oktober, 13-17u 
• Locatie: WZK, Geel 
• Meer info & inschrijving via ECD Vlaanderen 

 
e. KON-tact STUDIEDAG "Oud of the box - inspiratie voor de zorg van morgen"  

 ’Oud’ of the box - Inspiratie voor de zorg van morgen  

 donderdag 27 oktober 2016, 9u-16.30u 

 CC ’t Schaliken, Herentals 
 

7. Varia 
 

a. Werelddag Dementie – Zaterdag 24 september 2016 te Genk 
‘Dementie beleef je niet alleen’ 
Meer info & inschrijving via http://www.alzheimerliga.be/ 

http://www.alzheimerliga.be/
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b. Eerste KON-tact Zone voor thuiszorgwerkers in Arendonk 
 
De eerste Kempense KON-tact zone voor thuiszorgwerkers is beschikbaar in Arendonk, Vrijheid 
100, WZC Sint Isabella.  Hier kunnen de thuiszorgwerkers, die heel de dag onderweg zijn, tussen 
7 en 19 uur vrij binnenlopen, een tas koffie ed. gebruiken, hun pauze nemen, administratie 
bijwerken – en ook thuiszorgcollega’s ontmoeten. Door de vrijblijvende registratie in de KON-
tact zone is het mogelijk te zien wie er regelmatig komt – en kan je afspraken maken om elkaar 
te ontmoeten. 
Geef deze informatie door aan jullie medewerkers! 
  
Een organisatie die ook een KON-tact zone beschikbaar kan stellen, geeft een seintje 
aan info@kon-tact.be . We zullen de lijst actueel houden op www.kon-tact.be . Het zou fijn zijn 
mocht er in elke gemeente een KON-tact zone komen. Dit is een eerste stap naar samenwerking 
en informeel contact door en voor thuiszorgprofessionelen. 

 
8. OPD’s 2016 

 8 september, thema: jongdementie 

 24 november 
 

9. Wie wil meewerken aan of suggestie heeft voor de volgende OPD’s, aarzel niet om contact op te 
nemen met SEL Kempen (info@selkempen.be ) of ECD Tandem (tandem@dementie.be ) 
 

10. Bezoek van het dagverzorgingscentrum Den Boulevard 
 

mailto:info@kon-tact.be
http://www.kon-tact.be/
mailto:info@selkempen.be
mailto:tandem@dementie.be

