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Geachte heer / mevrouw

De regionale expertisecentra dementie en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zijn bijzonder verheugd om 
het nieuwe ministerieel besluit1, ter financiering van de referentiepersoon dementie. Het houdt in dat de meeste 
woonzorgcentra een halftijdse functie gesubsidieerd zullen krijgen. Het besluit werd  op 1 juni gepubliceerd en is 
van kracht vanaf 1 juli 2010. Voor de woonzorgcentra en zijn bewoners met dementie is dit een belangrijke stap 
voorwaarts. Als expertisecentra dementie doen we er alvast alles aan om u de opleiding, vorming en training te bieden 
die uw medewerkers in staat stellen deze stap in te vullen. 

Om in aanmerking te komen voor deze financiering moet de voorziening  aan de volgende voorwaarden voldoen:
f  gedurende de referentieperiode minstens gemiddeld 25 bewoners in de categorie Cd huisvesten; 
f  aan de Dienst de nodige stukken overmaken die aantonen dat een personeelslid voor minstens 0,5 VTE is 

aangesteld als referentiepersoon dementie.

De functie van referentiepersoon dementie wordt in het M.B. als volgt omschreven:

1°  als raadgever optreden in verband met en advies geven over vragen in verband met de omkadering van en de 
verzorging die gegeven wordt aan personen die lijden aan dementie en hun omgeving; 

2°  zich informeren over de wetgeving in verband met dementie;

3°  de directie bijstaan bij de vorming van het personeel in verband met dementie en voorstellen formuleren over 
externe deskundigen die delen van deze opleidingen kunnen geven;

4°  het personeel bewust maken van tekenen van beginnende dementie. Op basis hiervan in samenspraak met de 
hoofdverpleegkundige de behandelende arts en/of de raadgevend en coördinerend arts hiervan op de hoogte 
brengen;

5°  het personeel en de omgeving van personen met dementie stimuleren om over de problematiek van dementie na te 
denken en om een aanpak en een houding te ontwikkelen die het welzijn van deze personen kan verbeteren;

6°  meewerken aan het ontwikkelen van een kwaliteitspolitiek (procedures, multidisciplinair overleg, enz.) in verband met 
de omkadering van en de zorg voor personen met dementie;

7°  pleiten voor het oprichten van een netwerk met daarin alle belangrijke partners: het expertisecentrum dementie, 
het geriatrisch dagziekenhuis waarmee er een functionele band moet gecreëerd worden, de coördinerend en 
raadgevend arts, andere referentiepersonen in verband met dementie;

8°  instaan voor een verbindingsfunctie tussen dit netwerk en de coördinerend en raadgevend arts;

9°  het personeel en de directie stimuleren om te blijven zoeken naar middelen die de levenskwaliteit van personen met 
dementie kunnen verbeteren;

10°  aan de directie voorstellen doen in verband met de verbetering van de levenskwaliteit van het personeel dat personen 
met dementie verzorgt of bijstaat en dit binnen de hele organisatie en onder toezicht van externe deskundigen.

1 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tege-
moetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, B.S. 1 juni 2010
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Komen in aanmerking om de functie van referentiepersoon dementie uit te voeren, die personeelsleden die houder zijn 
van een diploma van verpleegkundige of van een van de diploma’s vermeld in artikel 4, § 2 (bachelor, gegradueerde of 
personeel voor reactivering2) en die:

1°  gedurende een overgangsperiode die loopt van 1 januari 2005 tot 30 juni 2012 een relevante vorming van 
minstens 30 uren gevolgd hebben of gedurende 24 maanden relevante beroepservaring hebben opgedaan;

2°  vanaf 1 juli 2012 een opleiding gevolgd hebben van minstens 60 uren met de onderwerpen die we als 
expertisecentra dementie vandaag reeds avant-la-lettre aanbieden: de medische en  psychosociale, de ethisch-
deontologische en  juridische aspecten van dementie, de  organisatie van de zorg en de communicatie in relatie tot 
personen met dementie.

Onze opleiding tot referentiepersoon dementie, maar ook de andere opleidingen die we tijdens de overgangsperiode 
aanbieden (impuls dementie, de stem als middel tot belevingsgericht contact, enz… komen in aanmerking 
voor het verwerven van de nodige vormingsuren.  Let wel: de opleiding van het Expertisecentrum Dementie tot 
referentiepersoon dementie Vlaanderen richt zich tot wie effectief de rol van referentiepersoon dementie in de vorming 
zal opnemen.

Reacties van deelnemers: 

We zien je medewerker graag … 
op één van onze vormingsactiviteiten!

Namens het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw 
Patrick Verhaest, wetenschappelijk medewerker
Jurn Verschraegen, coördinator
Wino Baeckelandt, wnd. Voorzitter Raad van Bestuur  

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

2 Bachelor of master in de kinesitherapie, de logopedie, bachelor ergotherapie, arbeidstherapie, bachelor readaptatiewetenschappen, bachelor dieetleer, bachelor of 
master in de orthopedagogie, de psychomotoriek, master in de psychologie, bachelor assistent in de psychologie en gelijkgestelden, bachelor maatschappelijk as-
sistent en gelijkgestelden, bachelor in de gezinswetenschappen, master in de gerontologie, bachelor opvoeder.
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“Tijdens de cursus werden we keer 
op keer weer ondergedompeld 
in de wereld van de persoon met 
dementie.  Confronterend soms, 
maar ook een manier om onze 
ogen te openen en de persoon 
met dementie door een andere 
bril te bekijken.  Na die 11 dagen 
opleiding is mijn enthousiasme in het 
omgaan met mensen met dementie 
enkel maar versterkt  en heb ik veel 
bijgeleerd om nog betere nuances 
te leggen in de verzorging van deze 
doelgroep. Ik ben dan ook zeer 
tevreden dat ik deze opleiding mocht 
volgen en zal er in de toekomst nog 
meer voor ijveren om mensen met 
dementie als volwaardige, unieke 
mensen te benaderen!” Marijke P. uit 
Sint-Niklaas

“De cursus referentiepersoon 
dementie was voor mij vooral een 
bewustwording van hoe je zelf als 
hulpverlener omgaat met personen 
met dementie.  Door de cursus 
te volgen ga je je eigen handelen, 
het handelen van je collega’s en je 
werksetting in vraag stellen maar 
tegelijk trachten te verbeteren.  Ik heb 
geleerd dat het eens goed kan zijn 
om bepaalde situaties of handelingen 
van veraf te bekijken zodat je een 
objectief verslag kan overbrengen 
naar je collega’s om samen met 
hen tot een verbeteringsstrategie te 
komen.  Op die manier kon ik werken 
aan een betere toekomst voor alle 
betrokkenen.”  Joris V. uit Leuven


