
 

Informatiesessie voor leidinggevenden  

van huidige of toekomstige referentiepersonen dementie 

 
 
Inhoud 
 

Wanneer u van plan bent om in uw organisatie een kwaliteitsvolle werking  op te zetten 
inzake zorg en begeleiding voor mensen met dementie, kan u hiervoor een  
referentiepersoon dementie aanstellen. Deze functie wordt immers ook gefinancierd door 
het RIZIV. Met deze informatiesessie willen we u een antwoord geven op al uw technische 
en inhoudelijke vragen rond deze functie.   

Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal de voorwaarden 
verbonden aan de organisatie en de vereisten verbonden aan de medewerker  voor de 
functie van referentiepersoon dementie toelichten. De inhoud en duur van de opleiding 
komt aan bod, evenals de voorwaarden tot het behalen van het getuigschrift.  

 

Indien u reeds een referentiepersoon dementie in dienst hebt, blijven sommige 
leidinggevenden met vragen zitten. Tijdens deze informatiesessie stellen we de huidige 
regelgeving voor (van toepassing op de woonzorgcentra) en zullen o.m. een antwoord 
formuleren op veel voorkomende vragen. Hieronder de oogst van de voorbije maanden:  

- “ Mijn contract als voltijds ergotherapeute wordt gewijzigd in een deeltijds 
contract als referentiepersoon dementie en deeltijds ergotherapeute.” 

o “ Verlies ik mijn jaren anciënniteit  en krijg ik dan een lager loon ? ”  
o “ Wordt het loon betaald volgens je basisfunctie en je jaren anciënniteit 

binnen die functie ? ” 
o “ Bestaat de mogelijkheid dat de subsidies voor ‘referentiepersonen 

dementie’ plots afgeschaft zouden worden ... en dat ik dan maar een 
halftijdse functie zou hebben...? ” 

- “Hoe kan een referentiepersoon dementie de inhoud van zijn functie 
aantoonbaar maken ?,  Zijn daar praktijkvoorbeelden van ? ” 

- “  Als de aangestelde referentiepersoon dementie zwanger wordt, kan ik als 
werkgever haar vervangen ? ”  

- “ Hoe zit het met de referentiepersoon dementie in de thuiszorg ? “ 

Voor wie werkzaam is in de diensten voor gezinszorg en ziekenfondsen is er evenwel nog  
geen regelgevend kader, maar er wordt wel kort ingegaan op de wijze waarop de functie een 
plaats kan krijgen. 

 
Doelgroep 
 
Leidinggevenden van huidige of toekomstige referentiepersonen dementie. 



 
Docent 
Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen . 
 
Datum 
Woensdag, 25 november van 14 tot 16 uur. 
 
Locatie 
De informatiesessie gaat door in de conferentiezaal van het regionaal expertisecentrum 
dementie Foton te Brugge. Nadien is er nog een rondleiding en bezoek aan het 
documentatiecentrum mogelijk. 
 
Inschrijven 
U kan u inschrijven voor deze informatiesessie via onze website 
(http://infocentrum.dementie.be). 

 
Betalingsmodaliteiten 
De deelnameprijs bedraagt  25 euro (incl.  hand-outs en koffie, thee en water). 
Na inschrijving ontvang je van ons een factuur. 


