
Overlegplatform Dementie 
23 oktober 2018 

Dementie in het ziekenhuis 



Agenda 

 
13:30 – 13:35  Verwelkoming 

13:35 – 14:30  Kennismaking met bestaande initiatieven  

    in de verschillende ziekenhuizen van zorgregio Turnhout 

    m.b.t. zorg voor mensen met dementie  

14:30 – 14:45  Nieuws vanuit ECD Tandem 

14:45 – 15:00  Voorstelling nieuwe dementieklappers en  

    officiële overhandiging aan de ziekenhuizen 

15:00 – 15:20  Pauze met tentoonstelling Onderwijskoffer 

15:20 – 16:30  Brainstorm over knelpunten in de zorg voor mensen met dementie 

    in een ziekenhuis 

16:30 – 16:55  Varia: 

    Peggy Rix, WZC Zilverlinde : Slimme sensoren 

    Data OPD 2019 

    … 

16:55 – 17:00  Afronding 



Kennismaking met bestaande initiatieven  

in de verschillende ziekenhuizen van zorgregio 

Turnhout m.b.t. zorg voor mensen met dementie 

AZ Herentals 

 

AZ Turnhout 

 

AZ Mol 

 

 

 

 



Nieuws vanuit ECD Tandem 

 

• Nieuwe folder FTD 

• Folder praatcafé’s dementie, ook digitaal 

• Sanimemorix 

• Uitnodiging voorstelling “Ons kan niks gebeuren” met viering 15 jaar 

ECD Tandem 

• Vormingsaanbod najaar 2018 – voorjaar 2019 

• Music for Life 

• Onderwijskoffer 

• Nieuwe dementieklappers 

 



Nieuwe folder FTD 

 

 

Verkrijgbaar via ECD Tandem 

Voor 1 euro per stuk 

 

Ofwel 

 

Gratis te downloaden via 

www.dementie.be/tandem 

 

http://www.dementie.be/tandem


Folder praatcafé’s dementie 

 

Nog enkele exemplaren verkrijgbaar 

 

Ofwel 

 

Te downloaden via  

www.dementie.be/tandem 

 

http://www.dementie.be/tandem


Sanimemorix 

• Preventiecampagne van ECD Vlaanderen met ondersteuning van Alzheimer Liga 

Vlaanderen, Vlaams Apothekers Netwerk  

• Tips met levensstijlaanpassingen – wat goed is voor het hart, is goed voor het brein  

• Website beschikbaar -  in verschillende EU-landen beschikbaar. 

www.sanimemorix.eu  alles in het doosje duidelijk uitgelegd met wetenschappelijke 

achtergrond 

• Actie op touw zetten? Laat ECD Tandem weten, er is materiaal ter beschikking, nl. 

grote dozen met bijsluiters met de leefstijltips. 

 

http://www.senimemorix.eu/
SaniMemorix bijsluiter.pdf


Uitnodiging voorstelling “Ons kan niks gebeuren” 



Aanbod dit najaar 

 



Aanbod dit najaar 

 



Aanbod voorjaar 2019 



Aanbod voorjaar 2019 

 



Music for life 

Als u wil kun je ECD Tandem aanduiden als een goed doel tijdens de warmste week. 

Meer informatie over hoe dit kan, zie onze website: www.dementie.be/tandem 

 

http://www.dementie.be/tandem


Onderwijskoffer 

• Ontwikkeld met opbrengst van Music for Life 2017. 

• Gericht op onderwijs, maar ook referentiepersonen dementie 

• Lessenpakket voor onderwijs of referentiepersonen om kinderen de wereld van 

dementie mee te laten ontdekken 

• Inhoud: boeken, spelletjes, methodieken, lesplan, … 

• Kan ontleend worden bij ECD Tandem of aangekocht worden.  

(bel of mail ons voor meer info) 

• Geel en Olen hebben reeds een koffer aangekocht 

• Infosessies  

• 23 januari 2019 in Geel 

• 30 januari 2019 in Merksplas 



Voorstelling nieuwe dementieklappers 

• Herwerkt en up-to-date 

• Aan te kopen voor 1€/stuk 

• Dankzij sponsering van Danshart hebben we klappers kunnen laten drukken om ter 

beschikking te stellen aan de ziekenhuizen in de regio om ze mee te geven aan 

mensen die de diagnose dementie krijgen. 



Officiële overhandiging dementieklappers 

aan de ziekenhuizen 



Pauze met tentoonstelling Onderwijskoffer 



Brainstorm over knelpunten in de zorg  

voor mensen met dementie in een ziekenhuis 

 

Ideeën uit de brainstorm: zie verslag 



Varia 

Peggy Rix, WZC Zilverlinde : Slimme sensoren 



Varia 

Nieuwe data OPD 2019 

 

Donderdag 21 februari 2019 

 

Dinsdag 4 juni 2019 

 

Dinsdag 15 oktober 2019 

WORDT 8 oktober 2019  

wegens Vlaams Congres  

Palliatieve Zorg op 15/10/2019 






