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Beste 
 
In deze brochure vindt u het vormingsaanbod van expertisecentrum dementie brOes. 
 
Er is een vormingsaanbod voor zorgverleners, voor aanvullende thuiszorg en 
zorgvrijwilligers, een aanbod voor familieleden van mensen met dementie en vorming 
voor het brede publiek. Ook voor het onderwijs hebben wij een aanbod, beginnende 
voor kinderen vanaf 9 jaar. Daarnaast organiseert ECD brOes ook ‘pluk de dag – 
dialogen’ en verzorgen we de inleiding en de nabespreking bij filmvertoningen. In het 
kader van het Brussels meertalig zorglandschap is ook onze samenwerking met 
Alzheimer Belgique zeer belangrijk. 
 
Het vormingsaanbod voor zorgverleners is verder opgedeeld in: 
 
♦ Onderdompeling in de wereld van dementie     pg. 3 
♦ Training omgaan met mensen met dementie     pg. 4 
♦ Vormingsaanbod i.s.m. FE.BI       pg. 5 
♦ Opleiding dementiekundige basiszorgverlener     pg. 6 
♦ Opleiding dementiekundige basiszorgverlener werkzaam in het ziekenfonds pg. 7 
♦ Thematische vormingen        pg. 8 
 
Vanuit ECD brOes hopen we hiermee aan uw vormingsnoden te voldoen. Ontbreekt er 
toch een thema in ons aanbod? Laat het ons dan zeker weten en dan zoeken we samen 
naar een gepaste oplossing. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Robbie Dumoulin 
Valeria Spertini 
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VORMINGSAANBOD VOOR ZORGVERLENERS 
 

 
Onderdompeling in de wereld van dementie 
 
 

Inhoud 
 
Werken met mensen met dementie en op een goede manier met hen omgaan, 
veronderstelt een goed inzicht in wat dementie precies is en wat het doet met de 
persoon die dementie heeft. 
 
De ‘Onderdompeling in de wereld van dementie’ reikt door middel van kennisoverdracht, 
videomateriaal, casussen van deelnemers en uitwisseling van ervaringen kapstokken 
aan om dit inzicht te ontwikkelen. 
 
Concreet gaan we in op volgende vragen: 
♦ Wat zijn symptomen van dementie? 
♦ Wat zijn oorzaken en overeenkomstige vormen van dementie? 
♦ Hoe verloopt dementie? 
♦ Hoe beleven mensen hun dementieproces? 
♦ Hoe ga je om met mensen met dementie in de verschillende fasen? 
 
 

Doelgroep 
 
Elke professionele zorgverlener die instaat voor de begeleiding en de zorg voor mensen 
met dementie en dit zowel in de residentiële zorg, ziekenhuissector als in de thuiszorg.  
 
 

Praktisch 
 
Deze vorming kan gegeven worden op één dag of op 2 halve dagen. In totaal 6 uur. 
Minimum 8 deelnemers. Maximum 20. 
 
 

Kostprijs 
 
€250 voor de ganse vorming 
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Training ‘Omgaan met mensen met dementie’ 

 
Inhoud 

 
Belevingsgericht omgaan met een persoon met dementie is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Je communicatie telkens weer met een zekere vanzelfsprekendheid aanpassen 
aan de individuele persoon veronderstelt niet alleen inzicht in dementie maar ook goede 
communicatieve vaardigheden en enig besef van de invloed van je eigen omgangsstijl 
op de persoon met dementie.  
 
In deze training ligt de focus op oefeningen die aansluiten bij concrete situaties, maar 
ook op reflectie over ervaringen in de eigen praktijk. Want soms is het omgaan met de 
persoon met dementie ook makkelijker ‘gedaan dan gezegd’.  
 
We krijgen het niet altijd helder waarom het precies lukt om voldoende veiligheid en 
houvast te bieden. Krijg je dit wel verwoord, dan kan je je strategie in volgende situaties 
bewuster inzetten. Tegelijk kan je het er ook makkelijker met collega’s over hebben en 
zo binnen het team van elkaars inzichten en ervaringen leren.  
 
De inhoud van de vorming ‘Onderdompeling in de wereld van dementie’ is in deze 
training verwerkt. 
 
 

Doelgroep 
 
Elke professionele zorgverlener in de zorg en begeleiding van mensen met dementie 
en dit zowel in de residentiële zorg, ziekenhuissector als in de thuiszorg.  
 
 

Praktisch 
 
Deze training wordt gegeven op 3 dagen, gespreid over een periode zoals dit het best 
past in uw organisatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de ganse training 
volgen. Indien verschillende organisaties willen samenwerken om deze training te 
organiseren is dit voor ons zeker geen probleem. 
Minimum 8 deelnemers. Maximum 20. 
 
 

Kostprijs 
 
€750 voor de ganse 3 daagse training 
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Vormingsaanbod in samenwerking met het Sociaal Fonds 
Ouderenzorg (FE.BI) 
 
 
Voor niet-openbare woonzorgcentra worden volgende vormingen aangeboden i.s.m. het 
Sociaal Fonds Ouderenzorg (FE.BI): 
 
♦ Onderdompeling in de wereld van dementie (1 dag) De inhoud van deze vorming vindt 
u op pagina 2. 
 
♦ Training ‘Omgaan met mensen met dementie’ (3,5 dagen) De inhoud van deze 
vorming vindt u op pagina 3. 

♦ Let op: de inhoud van de ‘Onderdompeling in de wereld van dementie’ is hier 
niet in de training verwerkt, en moet vooraf aangeboden worden aan de 
deelnemers van de training. In plaats daarvan komt een aantal thema’s extra of 
uitgebreider aan bod. 

 
 

Praktisch 
 
Voor verdere informatie verwijzen we door naar de website van het Sociaal Fonds 
Ouderenzorg: www.febi.org/nl/ouderenzorg/vorming/dementie 
 
Wil u deze vorming organiseren, neem dan contact op met ECD brOes om de data vast 
te leggen én vraag bij het Sociaal Fonds Ouderenzorg een opleidingstraject aan. 
 
 

Kostprijs 
 
Als het Sociaal Fonds Ouderenzorg uw opleidingstraject goedkeurt, dan is de vorming 
volledig gratis! 
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Opleiding dementiekundige basiszorgverlener 
 

Inhoud 

Dementiekundige basiszorg biedt een antwoord op zowel fysieke, psychische als 

sociale noden van personen met dementie en houdt bovendien rekening met de 

mogelijkheden en de noden van de mantelzorgers. De verantwoordelijkheid, de regie 

blijft zoveel mogelijk in handen van de persoon met de dementie en zijn mantelzorgers.  

Dementiekundige basiszorg kan, indien van toepassing, onder meer huishoudelijke, 

verzorgende, zorgkundige, verpleegkundige, administratieve/sociaal-financiële hulp op 

maat van personen met dementie en hun omgeving omvatten. Onlosmakelijk hiermee 

verbonden zijn vraagverheldering, informatie, doorverwijzing en psycho-sociale 

ondersteuning. Deze zijn een opdracht van elke woonzorgvoorziening. 

In de opleiding dementiekundige basiszorgverlener worden volgende thema’s belicht: 
o symptomen, diagnose, evolutie van dementie 
o beleving van dementie: belevingsbeelden, (basis)behoeften van de persoon met dementie, zinvolle 

tijdsbesteding 
o praktische oefeningen omtrent omgang en communicatie en belevingsgerichte zorg 
o moeilijk hanteerbaar gedrag 
o woonomgeving van de persoon met dementie 
o draagkracht en draaglast van de mantelzorger 
o coachen van mantelzorgers, medewerkers in het omgaan met de persoon met dementie 
o het belang van een genuanceerde beeldvorming  

 

Doelgroep 
 

Verzorgenden en professionele bachelors. 

 

Praktisch 

 
Deelnemers ontvangen de brochure met de inhoud van wat er in de sessie werd 

behandeld en extra informatie voor wie meer wil te weten komen. 

 

21 uur vorming voor verzorgenden (3 dagen van 7 uur) 

24 uur vorming voor professionele bachelors (4 dagen van 6 uur) 

 

Deelnemers krijgen na volledige deelname een attest van dementiekundige 

basiszorgverlener. 

 

Kostprijs 

 

€1575 voor de vorming voor verzorgenden (3 dagen van 7 uur) 

€1800 voor de vorming voor professionele bachelors (4 dagen van 6 uur).  



 
 

RE G I O  BR U S S E L S  HO O F D S T E D E L I J K  G E W E S T  
Haachtsesteenweg 76 – 1210 Brussel 
broes@dementie.be ▪  02 778 01 70 

 

7 
 

Opleiding dementiekundige basiszorgverlener werkzaam  
in de ziekenfondsen 

 
 
Inhoud 

 
In de opleiding dementiekundige basiszorgverlener werkzaam in de ziekenfondsen 

worden volgende thema’s belicht: 

- omschrijving, prevalentie, diagnose en behandeling van dementie 

- beleving van de persoon met dementie: evolutie, besef, lerend vermogen, enz. 

- beleving van de familie  

- beleving van de hulpverlener 

- draagkracht en draaglast van de mantelzorger 

- ondersteunen en versterken van de draagkracht van de mantelzorger 

- sociale kaart 

- juridische aspecten  

- het belang van een genuanceerde beeldvorming 

 

Doelgroep 

 

Dementiekundige basiszorgverleners werkzaam in de ziekenfondsen. 

 

Praktisch 

 

Deelnemers ontvangen de brochure met de inhoud van wat er in de sessie werd 

behandeld en extra informatie voor wie meer wil te weten komen. 

 

In totaal 16u opleiding. 

  

Deelnemers krijgen na volledige deelname een attest van dementiekundige 

basiszorgverlener. 

 

Kostprijs 

 

€1200 
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THEMATISCHE VORMINGEN 
 
 
Woonzorgcentra en thuiszorgdiensten kunnen uiteraard ook vormingen organiseren die 
nauw aansluiten bij de noden en behoeften van de eigen zorgverleners. Daarom 
ontwikkelde ECD brOes een aanbod aan interactieve vormingen. Deze vormingen 
kunnen op maat aangepast worden.  
 

 
Mogelijke thema’s 
 
♦ Wat is dementie? 
♦ Verschillende vormen van dementie 
♦ De belevingswereld van mensen met dementie 
♦ Hoe omgaan met mensen met dementie? 
♦ Verbale en non-verbale communicatie met mensen met dementie 
♦ Belevingsgerichte zorg voor personen met dementie 
♦ Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij mensen met dementie 
♦ Differentiaaldiagnose: dementie – depressie –delier 
♦ Seksualiteit en intimiteit 
♦ Zinvolle activiteiten voor personen met dementie 
♦ Dementie en psychiatrie 
♦ Dementie en andere culturen 
 

Praktisch: 
 
Alle vormingen hebben een duur van minimum één dagdeel (± 3u) en kunnen 
aangeboden worden, zowel aan kleine als aan grotere groepen. Wij adviseren u om 
ruim vooraf een datum én de vormingsinhoud met ons te bespreken. 
 
Minimum 8 deelnemers. Maximum 20. 
 
 

Kostprijs 
 
€125 per dagdeel van 3u. 
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VORMINGSAANBOD VOOR 
AANVULLENDE THUISZORG & ZORGVRIJWILLIGERS 

 

 
Er zijn voor mensen met dementie. Samen op weg naar meer 
kwaliteit van leven. 
 
Vormingspakket voor medewerkers uit de aanvullende thuiszorg en vrijwilligers in de 

thuiszorg. Zij leren vanuit hun vrijwilliger inzet hoe om te gaan met personen met 

dementie. Hoe steun, houvast en bescherming te bieden in de verschillende fasen van 

dementie. 

 

Inhoud 

 
In de opleiding voor zorgvrijwilligers worden volgende thema’s belicht: 

- omschrijving, prevalentie, diagnose van dementie en de gevolgen voor de persoon 

- beleving van de persoon met dementie: evolutie, besef, lerend vermogen, enz. 

- draagkracht en draaglast van de mantelzorger 

- hoe hiermee omgaan als zorgvrijwilliger 

 

Het vormingspakket is opgebouwd vanuit de ervaring van medewerkers uit de 

aanvullende thuiszorg en vrijwilligers in de thuiszorg. Er is ruimte voor casusbespreking 

en het wordt ondersteund met heel wat beeldmateriaal over situaties die herkenbaar zijn 

voor deze medewerkers of vrijwilligers. 

 

Praktisch 

 

Deelnemers ontvangen de brochure met de inhoud van wat er in de sessie werd 

behandeld en extra informatie voor wie meer wil te weten komen. 

 

Het pakket bestaat uit 5 onderdelen van in totaal 8 uur vormingstijd, verspreid over bij 

voorkeur minstens 2 dagen. 

 

Deelnemers krijgen na volledige deelname een deelnemerscertificaat. 

 

Kostprijs 

€600 
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VORMINGSAANBOD VOOR 
FAMILIELEDEN VAN MENSEN MET DEMENTIE 

 

 
Thematische vormingen 
 
 

Wat mag je verwachten? 
 
Informatiesessies aan familieleden. De vormingen voor familieleden worden steeds in 
nauw overleg met de aanvrager uitgewerkt op het vlak van inhoud en duur. 
 
 

Mogelijke thema’s 

 
♦ Wat is dementie? 
♦ Omgaan met mensen met dementie 
♦ Moeilijk hanteerbaar gedrag 
♦ Belevingsgericht omgaan met mensen met dementie 
♦ Communicatie met mensen met dementie 
♦ ‘Pluk de Dag’ dialogen 
♦ Zinvolle activiteiten thuis 
♦ Seksualiteit en intimiteit 
♦ … 
 
 

Kostprijs 
 
€75 per uur 
€125 per dagdeel van 3u. 
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SAMENWERKING ECD BROES – ALZHEIMER BELGIQUE 

Inzetten op meertalig zorglandschap Brussel 

Ons werkingsgebied betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De realiteit in Brussel 
is dat er meerdere culturen samen wonen en dat er meerdere talen worden gesproken. 
Voor hulpverleners gaat het meestal om Nederlands of Frans. Een organisatie heeft 
vaak medewerkers die één van beide talen spreken maar wil wel dezelfde inhoudelijke 
vorming voor iedereen. Daarom hebben ECD brOes en Alzheimer Belgique de handen 
in elkaar geslagen. Alzheimer Belgique kent een lange traditie in het ondersteunen van 
personen met dementie en hun mantelzorgers, en in het geven van vorming hierover 
aan hulpverleners. 
 

Aanbod 

De thematische vormingen die eerder in dit aanbod vermeld staan kunnen zowel in het 
Frans als in het Nederlands worden aangeboden. Ook de ruimere vormingen zoals de 
onderdompeling of de training omgaan met dementie kunnen door beide partners 
samen worden aangeboden. 

Praktisch 

Uw zorgorganisatie telt een deel Nederlandstalige en een deel Franstalige 
medewerkers. U wil een bepaalde vorming uit dit aanbod of een vorming op maat voor 
al uw medewerkers. Dan neemt u contact op met ECD brOes of Alzheimer Belgique. Wij 
bekijken samen de inhoud. Vervolgens neemt ECD brOes de groep Nederlandstaligen 
voor zijn rekening, Alzheimer Belgique verzorgt de Franstalige groep. De inhoud is 
dezelfde maar iedereen krijgt vorming in zijn eigen taal wat de kwaliteit verhoogd. 

Contactgegevens Alzheimer Belgique:  

www.alzheimerbelgique.be  secretariat@alzheimerbelgique.be  02 428 28 19 

Kostprijs 

 

De gehanteerde tarieven van ECD brOes en Alzheimer Belgique 

zijn dezelfde. 

  

http://www.alzheimerbelgique.be/
mailto:secretariat@alzheimerbelgique.be
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ONDERWIJS 

Aanbod voor lagere en secundaire scholen 

 
Het is een belangrijke taak van brOes is om de samenleving te informeren over 
dementie. En waar kunnen we dan beter beginnen dan bij kinderen en jongeren? Dat 
kan volgens ons op een leuke en speelse manier voor verschillende leeftijden. 
 

Aanbod 

Kamishibai voor de lagere scholen  

Een verteltheater dat het verhaal ‘Rosa kookt anders’ brengt over een dame met 
dementie. De kinderen worden ondergedompeld in de wereld van dementie op een 
interactieve en voor hen aangepaste manier. Bij eerdere voorstellingen gingen de 
kinderen helemaal op in het verhaal en trokken ze naar huis met een beter beeld van 
wat dementie is. Het 'knoop het in je oren-lied' is de ideale afsluiter en met een 
aandenken dat ze krijgen kunnen ze het gesprek thuis verder zetten. 

Dit verteltheater wordt gebracht aan leerlingen van de tweede graad lager onderwijs. 
Indien gewenst kan in samenspraak bekeken worden of het verhaal dient aangepast te 
worden aan de leeftijd of noden van uw leerlingen. Tientallen leerkrachten bezorgden 
reeds de feedback hoe aangenaam verrast ze waren dat dit thema zo bespreekbaar 
werd gemaakt op het niveau van het kind.  

Barnga game voor middelbare scholen 

Het spel lijkt een gewoon kaartspel, maar er is meer… Wat als je niet kan spreken terwijl 
je speelt of als de spelregels niet zijn wat ze lijken? Het Barnga game wordt vaak 
gebruikt om het over culturele verschillen te hebben maar is ook ideaal om het 
perspectief van personen met dementie toe te lichten. Mensen die aan dementie lijden 
kunnen namelijk te maken krijgen met spraakproblemen of krijgen het moeilijk met de 
spelregels van onze samenleving. 

Het spel kan gespeeld worden vanaf 8 tot wel 52 spelers tegelijk. Aan de hand van het 
spel en de ervaringen van de spelers gaan we in gesprek over dementie en proberen 
we de jongeren een betrouwbaar beeld te geven. 

Praktisch 

Wij komen tot in de klas of we spreken af in de plaatselijke bibliotheek en u koppelt er 
een bibliotheekbezoek voor uw leerlingen aan vast. Voor de kamishibai voorzien we 1 
lesuur, voor het Barnga spel 2 uur. 

Kostprijs 
 
€75 per klas  
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PLUK DE DAG-DIALOGEN 

Interactieve thematische gespreksmomenten over dementie 

 
Deze unieke docureeks, uitgezonden door de regionale televisie Kempen en Mechelen, 
gaf aanleiding tot zinvolle gesprekken over de sociale integratie van personen met 
dementie. Ze nodigde uit om na te denken over de verhoging van kwaliteitszorg aan 
personen met dementie thuis en in een zorgvoorziening. Gebaseerd op het succes van 
de uitzendingen ontstonden de Pluk de dag-dialogen, laagdrempelige interactieve 
gespreksmomenten over dementie in al zijn aspecten. Deze dialogen zijn gebaseerd op 
de beelden van de docureeks. De Pluk de dag-docureeks over leven met dementie is 
een initiatief van het Dementienetwerk Provincie Antwerpen. 
 

Aanbod 

Het Expertisecentrum Dementie brOes introduceert de Pluk de dag dialogen in Brussel. 
Het is de perfecte manier om het ziektebeeld dementie en het omgaan met personen 
met dementie bespreekbaar te maken. ECD brOes kan deze dialogen voor u 
professioneel begeleiden. brOes gebruikt het beeldmateriaal uit de docureeks, 
selecteert fragmenten voor u en past een specifieke interactiemethodiek toe om 
dialogen op gang te brengen tussen de leden van het publiek.  
 

Praktisch 

U zorgt voor de bekendmaking, brOes voor de inhoudelijke uitwerking. Om het gesprek 
vlot te laten verlopen is er een maximum aantal deelnemers voorzien van 30 personen. 
 
We suggereren om de dialoog af te sluiten met een informeel moment met gebak en 
koffie, en de mogelijkheid te bieden tot bezoek aan infostanden van organisaties die 
werken rond dementie. 
 
Afhankelijk van de gewenste thema’s, kunnen er één of meerdere dialogen plaatsvinden 
per locatie.  
 
Een dialoog duurt maximum 2,5u.  

Kostprijs: 
 
€75 per dialoog voor het brede publiek en voor lokale dienstencentra. 
€125 per dialoog voor professionele medewerkers uit de thuis- of residentiële zorg. 
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FILMVERTONINGEN MET NABESPREKING 
 

Aanbod 

Het Expertisecentrum Dementie brOes heeft een bibliotheek met heel wat speelfilms 
waarin het thema dementie meer of minder expliciet aan bod komt. ECD brOes bezorgt 
u de film, verzorgt de inleiding en staat in voor de nabespreking en het beantwoorden 
van vragen. 

 
Een overzicht van de beschikbare films kan u vinden via 
www.dementie.be/documentatiecentrum, ga naar de catalogus. Kies bovenaan rechts 
voor ECD brOes en klik op ‘geavanceerd’, vervolgens selecteert u DVD en klikt u op 
‘zoek’.  

 
 

Praktisch 

U zorgt voor de bekendmaking, de locatie en de technische uitrusting. ECD brOes 
bezorgt u de film, verzorgt de inleiding en de nabespreking.  

Kostprijs 
 
€75 indien u kiest voor een vertoning met inleiding en nabespreking. 
 

http://www.dementie.be/documentatiecentrum

