
VORMINGSOVERZICHT VOORJAAR 2021  ...

TERUGKOMDAGEN

Basis terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 2021
Heb jij als referentiepersoon dementie nood aan verdieping en inspiratie?
Wij voorzien 4 volledige vormingsdagen. In de voormiddag behandelen we telkens een 
inhoudelijk thema, in de namiddag werken we rond casuïstiek via intervisie.  
In functie van de geldende coronamaatregelen kan dit digitaal aangeboden worden.
Aanmelden kan tot 2 april 2021     >> online inschrijven

Data:  23 april 2021, 28 mei 2021, 24 september 2021 en 29 oktober 2021
Prijs:   250 euro voor de reeks
Locatie: WZC De Wingerd, Wingerdstraat 14 - 3000 Leuven
  

STUDIEDAGEN

“Palliatieve zorg en dementie” is de rode draad voor vier thema-avonden in samenwerking met PANAL vzw

Rouw bij personen met dementie    
Sprekers:   Karen De Meerleer, psycholoog bij Panal en Caroline Terranova, vormingsmedewerker en 
consulent bij het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo.

Datum:  21 januari 2021 digitaal minisymposium van 20:00 tot 22:00 uur
Prijs:   55 euro         >> online inschrijven

Communicatie over palliatieve zorg bij personen met dementie    
Sprekers:  Dr. Jo Lisaerde, huisarts, CRA in WZC De Wingerd te Leuven, docent palliatieve zorg aan het 
Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van KU Leuven en Maartje Wils, zorgcoach bij Triamant.

Datum:  18 maart 2021 minisymposium van 20:00 tot 22:00 uur  
Locatie:  WZC Passionisten, Park Passionisten - 3300 Tienen
Prijs:   55 euro         >> online inschrijven

Zintuiglijke waarneming bij personen met dementie

Sprekers:  Katja Van Goethem, vrije vormingsmedewerker bij het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant 
Memo en Ellen Hageman, verpleegkundige, Palliatief Support Team en Palliatieve Eenheid UZ Leuven.

Datum:  27 mei 2021 minisymposium van 20:00 tot 22:00 uur  
Locatie:  CC Begijnhof, zaal Elckerlyc; Infirmeriestraat - 3290 Diest
Prijs:   55 euro         >> online inschrijven
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BB_XTdC77EKVp-DBKUVamCj7UtVegxFPrAqfrYNEt3ZUNkVIREdMNUdSOUpaQkxWTTdQSThGMkNMOC4u
https://www.panal.be/events/minisymposium-1-2021/
https://www.panal.be/events/minisymposium-2-2021/
https://www.panal.be/events/minisymposium-3-2021/


Levensmoeheid

Sprekers:  Marc Dierick, departementshoofd ouderenzorg OCMW Kampenhout en Hein Vanhuyse,  
begeleider wonen en leven in WZC Ter Lembeek en docent thema’s ouderenzorg.

Datum:  2 oktober 2021  van 10:00 tot 13:00 uur  
Locatie:  UCLL – Campus Gasthuisberg; Herestraat 49 - 3000 Leuven
Prijs:   55 euro        >> online inschrijven

Lewy Body dementie

Met dit minisymposium (halve dag) willen we meer inzicht geven in het herkennen en 
behandelen van deze complexe aandoening. Hoofdspreker is Dr. Kurt Segers, neuroloog 
en schrijver van het boek ‘De vergeten dementie. Een begrijpelijk zicht op Lewy Body 
dementie’.

In functie van de geldende coronamaatregelen kan dit digitaal aangeboden worden.
Aanmelden kan tot 16 april 2021        

Datum:   6 mei 2021 van 9u30 tot 12u30
Locatie:  Hogeschool Odisee, campus Parnas, Stationsstraat 103 - 1700 Dilbeek
Prijs:  60 euro
          >> online inschrijven

Symposium Jongdementie met boekvoorstelling

Annemie Janssens en Marjolein de Vugt stellen tijdens deze studiedag hun 
herwerkte boek ‘dementie op jonge leeftijd’ voor. Sprekers uit binnen- en 
buitenland verzorgen lezingen en workshops rond jongdementie. Deze studiedag 
richt zich zowel naar professionals in de zorg voor personen met jongdementie 
als naar familieleden en de bredere omgeving van personen met jongdementie.

Datum:  2 december 2021
Locatie:  Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
          >> online inschrijven 

VORMINGEN IN JOUW VOORZIENING

Wil je binnen jouw organisatie graag een vorming rond het thema dementie organiseren?  
Wij bieden een uitgebreid vormingspakket aan. 

Bekijk het volledige aanbod van thema’s op onze website.

info & inschrijvingsmodaliteiten 
memo@dementie.be
www.dementie.be/memo

volg ons op facebook en blijf 
als eerste op de hoogte van  
onze activiteiten !
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https://www.panal.be/events/minisymposium-4-2021/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BB_XTdC77EKVp-DBKUVamCj7UtVegxFPrAqfrYNEt3ZUNTYxN1JaNFpGU0wwTDYyRk9MMElEQjMyUi4u
https://infocentrum.dementie.be/product/dementie-op-jonge-leeftijd-leven-in-het-nu-denken-aan-later/
mailto:memo@dementie.be
http://www.dementie.be/memo

