
Save the date – donderdag 24 september 2020
Ik, Jij, samen MENS
Een klare kijk op (jong)dementie door de ogen van ervarings-
deskundigen, een fotograaf en experten 

In Vlaanderen leven 132.000 mensen met dementie. Tegen 2035 zou deze groep aangroeien tot 188.000. Waar 
wonen mensen met dementie? Wat vinden mensen met dementie zelf belangrijk? Wat maakt hen gelukkig? 
Hoe dragen we best zorg voor hen? En wat zijn de speerpunten voor een dementievriendelijk Vlaanderen?

De ervaringsdeskundigen
‘Nothing about us, without us’. 
De stem van mensen met dementie 
loopt als rode draad doorheen ons 
avondprogramma.

De fotograaf
Dementie is een belangrijk onderwerp 
geworden in het werk van Leo De 
Bock. Hij wil bijdragen aan een 
genuanceerde beeldvorming over 
de ziekte. Hij toont ook wat mensen 
met dementie nog wél kunnen en
 dat ze volwaardige ménsen zijn. 
De keuze van de tentoongestelde 
foto’s liet hij aan hen over.  

De experten
Maak kennis met zowel 
wetenschappelijke inzichten, 
lokale dienstverlening, (ervarings)
deskundigheid en andere 
aanspreekpunten voor personen 
met dementie en hun omgeving.   

Een boeiende avond vanuit verschillende blikken: 
Vanaf 18 uur: Onthaal met broodjes, koffie en frisdrank

18.30 uur: Welkom 
 Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder Cera

18.40 uur: Uitdagingen bij (jong)dementie
 Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie, UZ Leuven

19.20 uur: Genuanceerde beeldvorming over mensen met dementie
 Leo De Bock, fotograaf over zijn bijzondere opdracht vanwege het Expertisecentrum Dementie   
 Vlaanderen

19.35 uur: Herlinde Dely, medewerker kwaliteitsvolle zorg Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in   
 gesprek met: Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke, Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum   
 Dementie Vlaanderen, Griet Robberechts, CEO Woonzorgnet Dijleland, ervaringsdeskundige en  
 Nikki Dehennin, referentiepersoon dementie, WZC Edouard Remy 
20.10 uur: Slotwoord door een persoon met dementie 

20.20 uur: Receptie en bezoek aan de fototentoonstelling Ik, jij, samen MENS 

Locatie: Cera – Muntstraat 1 – 3000 Leuven (op 15 minuten wandelen van het station van Leuven). Fietsparking: 
Rector De Somerplein, autoparking: Parking Ladeuze.

Inschrijven voor deze avond kun je vanaf 1 juli tot 15 september via www.cera.coop en kost                      
10 euro. De opbrengst van de avond gaat naar het ontmoetingshuis jongdementie in Leuven.                
Het aantal plaatsen is beperkt tot 120 personen.


