
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het ganzenbordspel 
 

Een vormingsmethodiek voor groepen. 
 

De reeds bestaande methodiek van het reuzenganzenbordspel (3x2 meter) voor groepen 
van mantelzorgers van personen met dementie werd uitgebreid met extra thema’s. 
 
Bestaande thema’s: 

- In gesprek met mantelzorgers van personen met dementie 
- Dementie bespreekbaar maken in het secundair onderwijs 
- Hulpmiddelen en dementie 

 
Thema’s die nog verder uitgewerkt worden: 

- Jongdementie, wat is dat? 
- In gesprek over dementie met ouderen. 

 
 
De medewerkers van ECD Contact ontwikkelden een reuze ganzenbordspel (3x2 meter) om 

vorming omtrent dementie te geven! 

 
In gesprek met mantelzorgers van personen met dementie 

Het ganzenbordspel heeft als doel om mantelzorgers van personen 

met dementie de kans te bieden om te praten over hun (anticiperende)  

rouw, over de beleving van de rolomkering in hun relatie met de persoon  

met dementie, over de hulpmiddelen die ze vonden om hun draagkracht  

te versterken, enz. 

 

Dementie bespreekbaar maken bij jongeren in het secundaire onderwijs 

Deze spelvorm en bijkomende vragen biedt de jongeren de kans om in gesprek te gaan over 

dementie. Ken je iemand met dementie? Welk gedrag herken je en hoe kan je ermee 

omgaan als iemand in jouw buurt dementie heeft? Wat weet je al over dementie en wat zeker 

nog niet? 

 

Hulpmiddelen en dementie 

Ter aanvulling van de bestaande hulpmiddelenkoffer ontdekt de groep welke hulpmiddelen er 

zoal bestaan, waar je ze kan vinden en waar ze voor dienen. Ook leer je kritisch nadenken 

over hoe je een hulpmiddel introduceert bij personen met dementie. 

 

Een spel- of gespreksbegeleider die vertrouwd is met het thema dementie is een must. Een 

begeleidende handleiding biedt ondersteuning. Een medewerker van ECD Contact kan ook  
gevraagd worden om op te treden als spel- of gespreksbegeleider. 



 
Het spel kan gespeeld worden met een groep van maximaal 20 personen. 

 

Het ganzenbordspel wordt te huur aangeboden: €50 / week (+ €50 waarborg). De uitlener 

haalt het spel af en brengt het terug, hiervoor wordt best een afspraak gemaakt via 

ecd.contact@hogevijf.be of t 011 88 83 84. 

Het ganzenbord kan bovendien gratis aangevraagd worden bij uitleen van één van de 

andere vormingskoffers van ECD Contact. 

  
De kostprijs van een vorming aan de hand van het spel, begeleid door ECD Contact, 

bedraagt €150 / 2u + verplaatsingsonkosten.  
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