
EXPERTENDAG
DEMENTIE 2021

"NOTHING ABOUT US, WITHOUT US"

AUTONOMIE IN GEBORGENHEID 

IN KWALITEITSVOLLE ZORG VOOR

PERSONEN MET DEMENTIE

 MAANDAG 22 NOVEMBER 2021

474 Washington Street

Mosherville, MI 49258

strings-bar.co

Inschrijving: via www.ucll.be/dementie2021

Deelnameprijs: 80 euro 

Definitieve inschrijving na ontvangst van bevestigingsmail 

De algemene voorwaarden van de UCLL zijn van toepassing op deze vorming

(www.ucll.be)

Locatie:  UC Leuven-Limburg, campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk.

De campus bevindt zich tegenover het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Parkeren kan op de bezoekersparking van het ZOL aan dagtarief € 5 

of op één van de andere parkeermogelijkheden in de buurt. Meer info en een

wegbeschrijving: 

www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/campussen/campus-liza 

Praktische inzichten

 

Geef bij inschrijving jouw 3  voorkeuren

aan. Hoe sneller je inschrijft, hoe groter

de kans dat je de sessies van je

voorkeur kan volgen.

 

Doelgroep

Alle professionele zorg- en

hulpverleners in de zorg voor

personen  met dementie. 

 

Inlichtingen

Vragen m.b.t. inhoud:

ecd.contact@hogevijf.be 

Vragen m.b.t. inschrijving en

betaling: navormingen@ucll.be of

011/18 09 42

Programma

- 9u30-10u: Onthaal

- 10u-10u15: Welkom

- 10u15-11u15: Ik, jij, samen MENS.

Herlinde Dely.

- 11u15-12u: De kleine

goedheid. Ethiek van de dagelijkse

zorg voor personen met

dementie. Leentje  De Wachter.

- 12u-12u25: Aan de slag met het

Tubbe-model. Een getuigenis vanuit

WZC St-Jozef, Neerpelt.

- 12u25-12u30: Afsluiter

voormiddag

- 12u30-13u20: Lunch met

kennismarkt

- 13u20-14u50: Sessie 1 praktische

inzichten

- 15u-16u30: Sessie 2 praktische

inzichten

- 16u30: Aflsuiter

Meer info over het programma via  

www.ucll.be/dementie2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.o.z. om kennis te maken met de

praktische inzichten!

Kennismarkt

Limburgse zorgorganisaties stellen

tijdens de pauzes hun aanbod inzake

dementie voor.

Good practices en recent

praktijkonderzoek komen aan bod.

Deel expertise en netwerk!



In 2012 werd het ‘Limburgs Netwerk Dementie’ opgericht door het Expertisecentrum Dementie Contact (OCMW Hasselt,

seniorenvoorzieningen HOGEVIJF), University Colleges Leuven-Limburg (UCLL, toenmalige KHLim), de vzw Bejaardenzorg

Grauwzusters Limburg en de provincie Limburg. De doelstellingen van het Limburgs Netwerk Dementie zijn enerzijds het delen van

kennis en goede praktijkervaringen tussen alle betrokken Limburgse actoren in de ondersteuning van de zorg voor personen met

dementie en hun omgeving en anderzijds tekorten in de zorg opsporen en hiervoor oplossingen, acties en methodieken

ontwikkelen. Na afloop van de projectperiode (juli 2015) werd de stuurgroep van het Limburgs Netwerk Dementie uitgebreid en

ook de 'LND-projectgroep' met Limburgse kenniscentra in het leven gerroepen. Dit netwerk blijft haar activiteiten, waaronder de

organisatie van de ‘expertendag dementie’, continueren.

Praktisch inzicht 2:     'Het Jaar van de Meikever': een toneelstuk (René Swartenbroekx) met nabespreking over het

levenseinde.

Vragen en gevoelens over de laatste levensperiode zijn moeilijk, omdat ze raken aan het ongrijpbare van leven en

dood.  Het lijkt zo onwezenlijk, het lijkt zelfs zo ver weg. Toch is het belangrijk om deze denkoefening op tijd te maken. 

Nu al denken, spreken en beslissen over de zorg die je wil, mocht je ernstig ziek worden: 

dat is vroegtijdige zorgplanning. 

Na het bekijken van het toneelstuk op DVD (30 minuten) volgt een uitgebreide nabespreking over het thema. 

Door: Chris Van Gerven, maatschappelijk werker/ projectmedewerker, Sociaal Huis Portavida Genk (OCMW Genk)

Praktisch inzicht 1:      Bewind en autonomie? Hoe kunnen we een persoon met dementie juridisch goed beschermen

en toch optimale autonomie bieden? Een praktische benadering van het bewind.

Door: Beatrijs Mevesen, vrederechter in het kanton Pelt

Praktisch inzicht 3:   Een kritische blik op dementiespecifieke hulpmiddelen.

Er zijn heel wat hulpmiddelen op de markt en online te verkrijgen. Hulpmiddelen visueel voorstellen en/of tastbaar maken

kan de keuze vergemakkelijken. Hulpverleners, mantelzorgers, maar ook personen met dementie zelf  krijgen op deze

manier een duidelijkere kijk op het aanbod. Tijdens deze sessie bekijken we de hulpmiddelen op de website

hulpmiddelenbijdementie.be en in de hulpmiddelenkoffer kritisch en gaan we na hoe we deze methodieken binnen ons

eigen werkveld kunnen gebruiken en integreren.

Door: Laurine Ven, ergotherapeut en dementie-expert, Expertisecentrum Dementie Contact

Praktisch inzicht 4:    Aan de slag met het Referentiekader dementie, met focus op fundament ‘autonomie in

geborgenheid’. 

In deze sessie gaan we aan de slag rond autonomie in geborgenheid. Hoe krijgt dit reeds vorm in jullie organisatie en

waar liggen nog groeimogelijkheden?

Door: Herlinde Dely, logopediste en gerontologe, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

Praktisch inzicht 5:    Fixatiearme zorg omdat in vrijheid leven een basisrecht van iedereen is.

Als zorgverleners worden we vaak geconfronteerd met de vraag naar fixatie. We zien een toename van kwetsbare

personen met dementie, waardoor ook de vraag naar fixatie toeneemt. Hoe kunnen we een fixatiearme omgeving

realiseren? Hoe integreren we dit in het multidisciplinair zorglandschap? Met de nodige tips bekijken we de

alternatieven voor meer vrijheid in de zorg.

Door: Tinneke Claes, zelfstandig ergotherapeut (Ergotherapie, Samen Sterk) 


