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Wordt jouw school ambassadeur in 

dementiezorg? 

Registreer je project en maak kans op 2.500 euro! 

 

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 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?’, ‘Van welke inspirerende 

praktijken/personen kunnen we leren?’ en ‘Hoe 

kan dat vorm krijgen op de werkvloer?’. Bij de 

publicatie ontwikkelde het Expertisecentrum ook 

een gratis educatief pakket* voor studenten uit 

een bachelor- en HBO5-opleiding in de zorg.  

 

Het referentiekader dementie is de blauwdruk voor goede dementiezorg in 

Vlaanderen. Daarom is het van groot belang dat elke nieuwe generatie 

studenten in een zorg- of welzijnsopleiding vertrouwd is met afgestemde, 

persoonsgerichte zorg. We dagen ook jouw hogeschool en HBO5-opleiding uit om 

actief met het referentiekader dementie aan de slag te gaan! Neem deel aan 

deze wedstrijd en maak kans op 2.500 euro. 

 

 

 

 

Ik, jij, samen MENS 

Wedstrijd voor opleidingen  

bachelor en HBO5  
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Nog vragen? Contacteer Herlinde Dely via herlinde.dely@dementie.be.  

Hoe zorg je ervoor dat jouw project wint? 

3 gouden spelregels 

1. Verweef het educatief pakket bij het referentiekader 

dementie voor studenten uit een bachelor- of HBO5-opleiding 

in je curriculum en voer het (gedeeltelijk of volledig) uit 

in de periode september t.e.m. december 2019*.  

2. Werk hierbij samen met verschillende zorg- of 

welzijnsopleidingen binnen je (hoge)school. 

3. Verwerk de fundamenten uit het referentiekader dementie in 

een stage-opdracht. Zo kunnen de studenten de 

persoonsgerichte visie op zorg direct aan de praktijk 

toetsen. 

 

+ Make it bigger! Wees creatief en ontwikkel samen met de 

studenten een instrument, een voorwerp, een concept, … dat 

zorgverleners of studenten in de zorg helpt om meer 

afgestemde of persoonsgerichte zorg te geven. Aarzel niet om 

hierbij gebruik te maken van de moderne digitale 

technologie.  

Go go goooo! 

Wat moet je doen?  

1. Bedenk een straf idee! 

2. Registreer je project voor 1 september via deze link**. 

3. Voer het project uit in het eerste semester van academiejaar 

2019-2020 

4. Dien ten laatste op 29 november je verslag in en maak kans 

om 2.500 euro te winnen. 

5. Op 16 december 2019 maken we de winnaar bekend. 

 

Gaat jouw (hoge)school naar huis met 2.500 euro? 
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