
 
 
 
 
 

 

Ontmoetingsdag 
voor iedereen die professioneel omgaat met 

personen met een dementie 

 

donderdag 13 september 2018 
 

Angèle heeft u nodig! 
‘op een positieve manier meer empathie ontwikkelen voor  

personen met een dementie’ 
Programma 
 

10.00-10.30 Ontvangst en verwelkoming 
Kris Vandeneede 
directeur Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart vzw te Grimbergen 

 

10.30-11.45 
Voordracht  

‘Vergeet dementie, onthou mens’ 
Geen dementievriendelijke samenleving zonder bewustwording en respectvolle 
communicatie 
Olivier Constant 
communicatiemedewerker bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

 

11.45-13.00 Broodjeslunch  
Infostands: Opleidingscentrum Rhapsodie, expertisecentrum dementie MEMO,  
de werkgroepen dementiewerking van het WZC Heilig Hart vzw, de sponsors, 
uitgeverij Garant en uitgeverij CREARE Depuydt & partners 

 

13.00-14.15 
Voordracht  

Validation:  
een ontdekkingsreis in de wereld van de gedesoriënteerde hoogbejaarde. 
Doris Van Averbeke & Marie-Paule De Lauw 
Validationteachers bij opleidingscentrum Rhapsodie te Brussel 

 

14.15-15.30 
Voorstelling 

‘Angèle heeft u nodig’  -  voorstelling van het bordspel 
Amber ten Brink (auteur) 
Marnick Depuydt (uitgeverij CREARE Depuydt & partners) 

 

15.30 Afsluiting 
 

 

Deze ontmoetingsdag wordt u gratis aangeboden door het WZC Heilig Hart vzw te Grimbergen. 
 

Datum: donderdag 13 september 2018  

 

Plaats: WZC Heilig Hart  Veldkantstraat 30  1850 Grimbergen 
 

Inschrijven is verplicht via de website: www.hhg.be  -  Deelnemers ontvangen een vormingsattest. 

 

http://www.hhg.be/


 
 

 
 

Angèle heeft u nodig! 

is een educatief bordspel over het positief 
omgaan met personen met een dementie. 

 

Stel je voor dat je in een huis leeft waar andere 
mensen de sleutels bijhouden. Een huis dat je niet 
mag verlaten op eigen initiatief.  

Ergens waar je niet kunt kiezen wat je gaat eten 
en wanneer. Een huis waar je zelfs je eigen kasten 
niet mag opruimen. 

Dit is de dagelijkse realiteit voor een persoon met 
een dementie.  

Zij hebben net als iedereen behoefte aan contact 
met anderen en aan waardering, respect en 
genegenheid.  

We hebben al onze kennis, inleving, humor en 
relativering nodig om elke dag personen met een 
dementie opbouwend bij te staan. 

 

Het bordspel Angèle heeft u nodig! wil 

daarbij een hulpmiddel zijn.  

Het is bedoeld voor alle personen in de omgeving van personen met een dementie: 

zorgpersoneel in de breedste zin van het woord, mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers en ook 

voor alle studenten zorgkunde, verpleegkunde en aanverwante beroepen. 

Het spel is laagdrempelig en ludiek. Het stimuleert tot het wisselen van gedachten rond alle 

uitdagingen die we tegenkomen bij het omgaan met personen met een dementie. 

 

Amber ten Brink, auteur, is activiteitenbegeleider in het WZC Heilig Hart vzw  

te Grimbergen.  

Zij is eveneens zorgkundige, referentiepersoon dementie en  

gecertificeerd Validationwerker. 
 

 

   Met dank aan de sponsors van het spel: 

 

 

  
 

 

 

 

               Angèle heeft u nodig! is een uitgave van uitgeverij 

                         www.CREAREpartners.com 
 

CREARE 
Depuydt & partners 

 

Contact: amber.ten.brink@telenet.be  ;  info@crearepartners.com  ;  ann.trekels@hhg.be 
 

Angèle heeft u nodig! 

http://www.crearepartners.com/
mailto:amber.ten.brink@telenet.be
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