
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Duiding visie ECD Paradox 

- Slogan Echt Benieuwd: https://www.dementie.be/paradox/ecd-paradox/ 

 

Duiding Dementieplan 2021-2022:  

- Pijlers binnen het dementieplan met de daar bijhorende acties worden geduid.  

Volledig dementieplan is te lezen op: https://www.dementie.be/vlaanderen-neemt-de-

handschoen-op-tegen-dementie-met-nieuw-dementieplan-2021-2025/ 

Dementie(plan) in eigen organisatie: 

ECD Paradox in 2022, dit en meer: 

Magazine Smakelijk met inspirerende 

praktijken rond maaltijdzorg 

Minne en meer: spelen rond seksualiteit en 

intimiteit bij personen met dementie  

Wandelingen binnen dementievriendelijke 

gemeente 

Escapegames: de trein van Edgard en de tuin 

van Victoria 

Ondersteuning praatcafés & ontmoetingsgroep 

voor jonge personen met dementie 

Sensibiliseringscampagne in Oost-Vlaanderen 

Open vormingsaanbod 

Trajecten Samen mens 

Improve: internationaal trainingsproject 

https://www.dementie.be/paradox/ecd-paradox/
https://www.dementie.be/vlaanderen-neemt-de-handschoen-op-tegen-dementie-met-nieuw-dementieplan-2021-2025/
https://www.dementie.be/vlaanderen-neemt-de-handschoen-op-tegen-dementie-met-nieuw-dementieplan-2021-2025/


 

AZ Maria Middelares 

Binnen het ziekenhuis werd een protocol opgesteld rond de werking van referentiepersonen 

dementie. In het ziekenhuis zijn er 4 referentiepersonen aangesteld die o.a. elektronisch en 

persoonlijk advies voorzien, educatie naar hulpverleners en mantelzorgers verzorgen en een 

belangrijk aanspreekpunt zijn voor alle vragen rond dementie.  

Daarnaast zet het ziekenhuis in op ‘buddy’s tijdens een consult’. Dit betekent concreet dat mensen 

zonder begeleiding kunnen rekenen op een vrijwilliger vanuit het ziekenhuis die hen zal begeleiden 

tijdens het bezoek aan het ziekenhuis (uiteraard met behoud van privacy). 

Ook wil het ziekenhuis zicht krijgen hoe verschillende betrokkenen een opname in het AZ Maria 

Middelares bevinden. Dit zal gebeuren a.d.h.v. vragenlijsten die zicht richten naar verpleegkundigen 

op spoed, verpleegkundigen op opnamedienst, mantelzorgers en persoon met dementie. Deze 

bevraging kadert in scriptiewerk.  

Eveneens is het ziekenhuis bezig met uitwisseling en verspreiding van goede praktijken met Az 

Groeningen betreffende zicht krijgen op noden en behoeften en het beter kennen van patiënten 

a.d.h.v. document mijn gewoontes. 

Wit Gele kruis 

Het Wit gele kruis zet in op het sensibiliseren van verpleegkundigen om de eerste signalen te kunnen  

detecteren. Waar moet je op letten? Wat zijn mogelijke signalen? Daarnaast zijn ze op zoek om de 

transmurale communicatie te optimaliseren, een beknopt levensverhaal is een mogelijke piste.  

 

 

 

 

 

Het maaltijdgebeuren binnen dienst geriatrie van AZ Alma; door Lieven Goeminne 

Binnen de dienst geriatrie hebben ze er voor gekozen om een 

restaurant te creëren waar de patiënten komen eten, zowel ontbijt, 

middag als avondmaal. Hierbij zijn warm ontvangst, gezellige omgeving, 

presentatie, serveren en keuzemogelijkheden belangrijke aspecten die 

binnen hun maaltijdzorg bijzondere aandacht krijgen. De patiënten 

worden gemotiveerd om naar het restaurant te komen en wordt zelfs 

gezien als een deel van de therapie en revalidatie. Ze hebben uiteraard 

ook oog voor uitzonderingen. Dit betekent dat het geen verplichting is 

om naar het restaurant te komen en wordt er steeds gekeken in het 

beste belang van de patiënten. Ze gaan onder het motto zorg voor 

voeding is zorg voor kwaliteit en sluit aan bij het hospitality principe. De 

dienst geriatrie van AZ Alma maakt van de maaltijden en 

maaltijdmomenten hoogtepunten.  

 

 



 

Personen met dementie als vrijwilliger laten participeren, Elise Cornelis 

Vanuit een ondersteuningsgroep wil Elise vanuit een positief waarderende, participatorische en 

competentiegerichte benadering de uitdaging aangaan om kansen te creëren voor personen met 

dementie die aan de slag willen als vrijwilliger in organisaties (denk aan scholen, bibliotheken, 

ondernemingen, zorginstellingen, …) die aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden. 

Er zijn reeds inspirerende voorbeelden over personen met dementie als vrijwilliger te vinden in 

Canada, Australië, Nederland,… Elise heeft de ambitie en doelstelling om vanuit de 

ondersteuningsgroep tools te kunnen ontwikkelen om ook in België vele inspirerende praktijken te 

kunnen opstellen.  

Meer info hieromtrent kan u vinden op : 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/kansen-creeren-

om-personen-met-dementie-als-vrijwilliger-te-laten-participeren 

In de groep aanwezigen kwamen volgende zaken naar boven: 

- Wat als een persoon met dementie zelf kan fungeren als ervaringsdeskundige? Personen met 

dementie zouden ervaringen kunnen wisselen, zaken kunnen duiden voor andere mensen 

met dementie.  

- Vaak wordt gemerkt dat de omgeving struikelblokken zien in de rol persoon met dementie 

als vrijwilliger. Dus is het belangrijk om de omgeving waarbinnen vrijwilligerswerk wordt 

opgenomen mee genomen wordt in het verhaal. 

 

 

 

 

 

Via deze QR Code kan je de denkoefening bekijken en zelfs aanvullen met inspirerende voorbeelden 

OF KLIK HIER OM TE KIJKEN OF AAN TE VULLEN  

 

 

 

Het volgende overlegplatform dementie gaat door op: maandag 23 mei 2022, 9u30 tot 11u30 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/kansen-creeren-om-personen-met-dementie-als-vrijwilliger-te-laten-participeren
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/kansen-creeren-om-personen-met-dementie-als-vrijwilliger-te-laten-participeren
https://padlet.com/sabineboerjan/n56r4oqkfi8twp7y

