
EXPERTISECENTRUM
DEMENTIE
VLAAMS-BRABANT

Contact:
▪   telefonisch op werkdagen van  

9-12 en 13 -17u
▪   spreek een bericht in op  

ons antwoordapparaat
▪   stuur een mail aan memo@dementie.be

Expertisecentrum  
dementie Memo 

E-mail: memo@dementie.be 
Website: www.dementie.be/memo

Memo Vlaams-Brabant 
zorgregio Halle-Vilvoorde

Molenhofstraat 31, 1670 Heikruis 
Tel: 02 398 00 18

Memo Vlaams-Brabant  
zorgregio Leuven

Wingerdstraat 14, 3000 Leuven 
Tel: 016 50 29 06

Memo kan alle hulp gebruiken om te werken aan 
een beter leven voor mensen met dementie en 
hun naaste omgeving. Dit kan door uw financiële 
gift of hulp door vrijwilligerswerk.

Giften (financieel aftrekbaar vanaf 40 
euro) kunnen overgeschreven worden op 
rekeningnummer:  BE57 7360 0507 9935,  
op naam van Woonzorgnet Dijleland.  
Vermeld steeds ‘Gift Memo’

HELPEN

‘Dementie is 

vooral erg  als de 

samenleving er niet 

mee om kan gaan’

Jan Hoet



Memo wil dementie op 
de agenda plaatsen om de 

levenskwaliteit van ( jonge) 
mensen met dementie en 

hun omgeving te verbeteren.

Memo doet dit door 
het samenbrengen en 

uitbouwen van expertise in 
samenwerking met andere 

actoren in het werkveld.

Memo, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en 
de overige regionale expertisecentra dementie zijn erkend 

als partnerorganisatie binnen het woonzorgdecreet en 
worden ondersteund door de Vlaamse overheid.

Missie Wat doen we? Wat doen we niet?

EEN AANSPREEKPUNT ZIJN  
VOOR DE (JONGE) PERSOON MET 
DEMENTIE EN ZIJN OMGEVING

▪  De stem van de persoon met dementie  
in de samenleving versterken

▪  Luisteren, ondersteunen en doorverwijzen

▪  Informeren via persoonlijk gesprek, praatcafés 
(jong)dementie, nieuwsbrief, websites,  
brochure 'dementie, u staat er niet alleen voor'  
en dementiewijzer

DESKUNDIGHEID  
VAN DE ZORGSECTOR VERHOGEN

▪  Een aanspreekpunt zijn voor professionelen  
rond knelpunten

▪  Vorming op maat aanbieden

▪  Referentiepersonen dementie  
opleiden en coachen

▪  Regionale overlegplatformen rond dementie 
organiseren in samenwerking met de 
Samenwerkingsinitiatieven Eerste Lijn (SEL’s)

INFORMEREN EN SENSIBILISEREN
OVER ZORGBELEID

▪  Beleid informeren 

▪  Sensibiliseren over hiaten in kwaliteitsvolle zorg 
en hulpverlening op vlak van dementie

Memo biedt geen 

▪  Diagnosestelling 

▪  Psychotherapie

Meer weten  
over dementie?

▪  Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief op 
www.dementie.be/memo

▪  Neem een kijkje op volgende websites:

 www.dementie.be 
www.dementie.be/memo 
www.omgaanmetdementie.be 
www.jongdementie.info 
www.zorgcirkelsjongdementie.be 
www.alzheimerliga.be


