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Wat is een praatcafé dementie?  
Een ontmoetingsplaats voor iedereen die in contact komt met personen met         

dementie, of interesse heeft in dit thema. Bij elke bijeenkomst wordt een specifiek 

thema belicht door een spreker. Na deze uiteenzetting wordt er ruimte voorzien 

voor vragen en een uitwisseling van ervaringen, alsook voor een hapje en een    

drankje. Enkel luisteren kan natuurlijk ook. 

 

Voor wie? 
Het praatcafé is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is: jong en oud,     

mantelzorgers, personen met dementie, familieleden, … 

 

Waar? 
Elk praatcafé gaat door in het Brussels Ouderenplatform: Zaterdagplein 6, 1000   

Brussel.  

Met het openbaar vervoer: metro tot ‘Sint-Katelijne’ of ’De  Brouckère’, tram en bus 

tot ‘De Brouckère’.  

Met de auto: parking De Brouckère , Alhambra of Q-park Dansaert. 

 

Inschrijven 
We horen graag of je komt, via 02/778.01.70 of via broes@dementie.be. 

 Er wordt koffie, thee, water, frisdrank en een kleine versnapering voorzien. 

Opvang nodig voor een zorgbehoevende persoon of op zoek naar aangepast          

vervoer? Voor een oppas kan u terecht bij Dienst thuisoppas van het ziekenfonds. 

Indien u beroep wil doen op aangepast vervoer, kan u contact opnemen met         

Expertisecentrum dementie brOes (02/778.01.70). We zoeken samen met u naar een 

oplossing.  

Donderdag 7 maart 15u-17u — Jeudi 7 mars 15h-17h — NL + FR 

Geheugenkliniek van UZ Brussel 

Wat is een geheugenkliniek en hoe ondersteunen zij personen met dementie? 
 

Clinique de la mémoire de UZ Brussel 

Comment une clinique de la mémoire peut-elle soutenir des personnes atteintes de           
démence? 

 

Donderdag 11 april 19u-21u — Jeudi 11 avril 19h-21h — NL 

Kasper Bormans (auteur van het boek ‘Wat Alz’) 

Handige tips en technieken om te communiceren met personen met dementie 
 

Kasper Bormans (auteur du livre ‘Wat Alz’) 

Conseils et techniques pour communiquer avec une personne atteinte de démence 

 

Donderdag 6 juni 14u-18u — Jeudi 6 juin 14h-18h — NL + FR 

Welzijnsmarkt Brussel 

Informatieve markt met organisaties werkzaam rond de thema’s ouder worden en      
dementie 

 

Marché de bien-être à Bruxelles 

Une foire informative avec des organisations qui travaillent sur le thème du                  
vieillissement et la démence 

 

Donderdag 12 september 19u-21u — Jeudi 12 septembre 19h-21h — NL + FR 

Dr. Kurt Segers (neuroloog) 

Toelichting over de werking en veroudering van de hersenen, de werking van het        
geheugen en dementie 

 

Dr. Kurt Segers (neurologue) 

Plus d’informations sur le fonctionnement et vieillissement du cerveau, le                      
fonctionnement de la mémoire et la démence 

 

Dinsdag 19 november 15u-17u — Mardi 19 novembre 15h-17h — NL + FR 

Leven met dementie: een getuigenis… 
 

Vivre avec la démence: un témoignage… 


