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WAAR 
 
Lokaal Dienstencentrum Wijnveld 
Wingerdstraat 14 
3000 Leuven 

 
 

ROUTEBESCHRIJVING 

Met de wagen: 
Op de  E 314 neemt u afrit 18 (Leuven-
Herent). Op het einde van de afrit gaat u 
richting Leuven centrum. Enkele honderden 
meters verder neemt u de eerste straat 
rechts. Dit is ter hoogte van verkeerslichten. 
Deze straat heeft meteen een Y-vormige 
splitsing: u neemt links (= ‘s Hertogenlaan). 
U vindt de Wingerdstraat aan uw 
rechterzijde. 

Met de bus vanaf het station Leuven: 
Halte Kareelveld: lijnen 284 en 285 (rijden 
door het centrum) en lijn 652 (rijdt niet door 
het centrum) 
Halte Brusselsepoort: lijnen 351, 352 en 358 
(rijden door het centrum) 



 

 
 
DOEL VAN DE BIJEENKOMSTEN 

 
Wij willen personen met jongdementie en hun 
familie ondersteunen en nauwer bij elkaar 
brengen. Tijdens een praatcafé kan men met 
elkaar en met de gastspreker ervaringen 
uitwisselen. Gewoon luisteren kan ook. 
 
 
VOOR WIE 
 
Jongdementie is dementie die begint voor de 
leeftijd van 65 jaar. Het praatcafé is er voor 
iedereen die met jongdementie geconfronteerd 
wordt: de persoon met dementie zelf, de partner, 
de kinderen, familie en kennissen. We 
organiseren ook bijeenkomsten exclusief voor 
zonen en dochters. 
Hulpverleners kunnen enkel deelnemen mits 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. 
 
 
UITNODIGING 
 
Geef uw mail- of postadres door aan het 
Expertisecentrum Dementie Memo via  
memo@dementie.be om een twee-maandelijkse 
uitnodiging voor het praatcafé jongdementie te 
ontvangen. 
 
De praatcafés starten om 20u tenzij anders 
vermeld. 
 
 
 

 

 

 

 

De fysieke bijeenkomsten kunnen ook 
digitaal aangeboden worden indien 
nodig.   

 
Bijeenkomsten voor iedereen 

 
Dinsdag 23 februari  
Thema: “WEBINAR: Dementie op jonge 
leeftijd: omgaan met veranderend 
gedrag en emoties ” 
Spreker: Dr. Christian Bakker, 
Gezondheidszorgpsycholoog Universitair 
Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen 
(UKON) / Radboudumc, 
Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen, 
Nederland  
 
Woensdag 30 juni 
Zomereditie. Plaats en tijdstip worden 
later meegedeeld.  
 
Dinsdag 26 oktober  
Herfstwandeling rond het thema 
“afscheid nemen”. Tijdstip wordt later 
meegedeeld. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Bijeenkomsten exclusief voor 
zonen en dochters  

 

 
Dinsdag 23 maart 
Thema: “Erfelijkheid bij jongdementie: 
de theorie en de hulpverlening in de 
praktijk” 
Spreker: prof. dr. Hilde Van Esch 
Kliniekhoofd centrum menselijke 
erfelijkheid, UZ Leuven en Barbara Laga, 
systeem- en gezinstherapeut bij centrum 
menselijke erfelijkheid, UZ Leuven 

 
 
Dinsdag 27 april 
Thema: “Zelfzorg verwoord door een 
dochter van een mama met 
jongdementie” 
Spreker: Karen Baert, zaakvoerster van 
beleefboerderij en streekwinkel De 
vliertuin 
 
Dinsdag 28 september  
Thema: “Communicatie bij personen 
met (jong)dementie a.d.h.v. praktische 
tips”  
Spreker: Katja Van Goethem, freelance 
vormingswerker ecd Memo 
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