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Kasper Bormans (°1987) doctoreert aan
de Leuven School for Mass Communication
Research (KULeuven). Hij ontwikkelt virtuele
geheugenpaleizen en andere technieken om beter
te communiceren met mensen met alzheimer.

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ouderdom en dementie,
direct of indirect. Dat vooruitzicht maakt de meesten van ons niet
bepaald gelukkig. Maar klopt dat beeld wel?
Moet leven met dementie of alzheimer niet per definitie negatief zijn?
Onderzoeker Kasper Bormans (KULeuven) startte een project in een
woonzorgcentrum en kwam als ‘wetenschappelijke dromenvanger’ tot
verrassende inzichten.
‘Wat als?’ Met dit zinnetje van twee woorden krijg je toegang tot
iemands verbeelding. Kasper stelde deze vraag aan mensen met
dementie in verschillende stadia van hun achteruitgangsproces.
In zijn boek “Wat Alz?” geeft Kasper een stem aan de verloren
plezieren en dagdromen van mensen met dementie
of alzheimer, en geeft hij aan hoe kleine dingen hun
levenskwaliteit sterk kunnen bevorderen.
Professor Dr. Dirk De Wachter (Psychiater, psychotherapeut en
copromotor doctoraatsproject geheugenpaleizen, KULeuven):
“Kasper lijkt mij een geboren out-of-the-box mens. Zijn visie is
niet alleen speels, ze is maatschappelijk juist bijzonder relevant.
Ik kan je deze wandeling door zijn gedachten sterk aanbevelen.”
Professor Dr. Jan Versijpt (Neuroloog UZBrussel, specialisatie
geheugen en dementie):
“De wereld van oud zijn en vergeten wordt maar zelden geobserveerd door jonge
ogen. Wanneer deze ogen dan ook nog eens creatief zijn en erin slagen om vanuit een
andere invalshoek deze leefwereld te observeren en ons hierdoor nieuwe inzichten
te verschaffen biedt dit ons als maatschappij absoluut een meerwaarde om deze
vaak vergeten groep (opnieuw) in de armen te sluiten.”
Jurn Verschraegen (Directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen):
“Kasper tracht deuren te openen bij mensen die schijnbaar het contact met de
wereld verloren zijn en hij slaagt daar wonderwel in. Zijn ontwapenende wijze van
communiceren brengt hem tot een – voor velen- verborgen binnen-wereld. Zijn vlot
geschreven boek nodigt zowel hulpverleners als mantelzorgers uit om creatief te
zijn met communicatie vanuit een diep respect voor de eigenheid van elke persoon
met dementie.”
Drs. Els Messelis (Gerontologe en experte in geheugentraining bij ouderen, Odisee):
“Subliem en ontwapenend de manier waarop de auteur in zijn boek, samen met
senioren met Alzheimer, op zoek gaat naar hun verloren plezieren en dagdromen.”
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