
 
 
 
 

 Docureeks “Geprikkeld 
door dementie”  

Het leven zoals het is: dementie in Limburg 
 
 
 

Expertisecentrum Dementie Contact, in samenwerking met TV Limburg en provincie Limburg 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking tussen ECD Contact, TVL en  
provincie Limburg, met steun van Koning  
Boudewijnstichting 



  

De docureeks wil het taboe rond dementie  

doorbreken. De focus ligt op correcte  

beeldvorming en destigmatisering van het  

ziektebeeld, met het oog op een meer  

begripvolle houding tegenover mensen met  

dementie en hun omgeving. 

 



In 6 afleveringen maken we kennis met 7 Limburgers 
met dementie, hun mantelzorgers en hulpverleners, 
die een kijk bieden in hun dagdagelijkse leven. 

 
Heel wat thema’s komen aan bod in de reeks: 

symptomen van dementie, de verschillende fasen van 
dementie, jongdementie, het syndroom van Down en 
dementie, diagnose en medicatie, omgaan met de 
persoon met dementie, besef, de zinvolheid van het 
leven, aanvaarding, rolomkering bij familie, rouw, de 
moeilijke stap van opname, het belang van het 
levensverhaal, warme zorg in z’n totaliteit, … 

 



We ontmoeten ondermeer:  
 
 de 92-jarige Wies, die vertelt over haar falende 

geheugen en haar verblijf in het woonzorgcentrum 
 Lena, die getuigt over de confrontatie met dementie 

bij haar man op jonge leeftijd 
 Ria, een kranige negentiger die elke dag een bezoek 

brengt aan haar zoon met het syndroom van Down en 
dementie 

 Bianca, de referentiepersoon dementie van het 
woonzorgcentrum die contact maakt met Wiktoria, 
met een gevorderde fase van dementie.  
 





 
 

De reeks, bestaande uit 6 afleveringen van 10 
minuten, werd uitgezonden op TVL tussen 
20/9/13 en 25/10/13 

 
In de namiddaguitzendingen van Studio TVL 

werd meer duiding gegeven over het thema  
dementie en wat het betekent om er mee 

geconfronteerd te worden 
 
Aflevering 1: Wies, Jef, Adrienne. Rode draad: 

achteruitgang van het geheugen 
 
 

 





Afleveringen en Studio TVL-gesprekken 
kunnen reeds herbeken worden via 
www.ecdcontact.be 

 
Zeer binnenkort kan de DVD uitgeleend 

worden: 
 ECD Contact 
 Limburgse bibliotheken 
 Provinciaal educatief centrum 
 

http://www.ecdcontact.be/


ECD biedt vorming aan:  
 

“Het leven zoals het is: dementie in 
Limburg” 

 
  In een interactieve dialoog met het publiek 

of een vormingssessie worden de 6 
afleveringen getoond en gaan we in gesprek 
met het publiek over de thema’s die een rode 
draad vormen doorheen de docureeks.  

 € 150 / 2u , inclusief DVD 
 



 
Deze reeks is opgedragen aan de meer dan 

11.000 Limburgers met dementie en aan 
iedereen die een bijdrage levert om de 
kwaliteit van leven van personen met 
dementie en hun mantelzorgers te verhogen. 

 
Van harte dank aan íedereen die met hart en 

ziel meewerkte aan de realisatie van deze 
reeks! 
 



 Meer info over de reeks en de vorming:  

Expertisecentrum Dementie Contact, A.Rodenbachstraat 29/9,  
3500 Hasselt 

Tel: 011 30 88 51 e-mail: ecd.contact@ocmwhasselt.be  

website: www.ecdcontact.be 

 

 Meer info over dementie: 

www.dementie.be 

www.omgaanmetdementie.be 

www.onthoumens.be 

www.jong-dement.be 
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