Samen dementie draagbaar maken

Uitnodiging Professor Van Broeckhoven over ‘alzheimer en dementie’

24 september om 19.45 uur & 1 oktober om 13.45 uur
Mantelzorgers aan het woord
Tentoonstelling ‘In kleur verteld’
Informatiestand dementie

Dementievriendelijk Wevelgem?
Dementie is in onze samenleving een belangrijke problematiek
die in de komende decennia nog prominenter op de voorgrond zal
treden. Alleen al in Wevelgem wonen er vandaag ruim 600 mensen
met dementie. Behalve de persoon met dementie zijn ook de
mensen in zijn omgeving sterk betrokken bij de gevolgen van het
dementeringsproces.
Uit onderzoek blijkt dat er vandaag een groot taboe rust op
dementie. Dit leidt tot een vicieuze cirkel: mensen met dementie
en hun omgeving raken hierdoor geïsoleerd en hun levenskwaliteit
wordt sterk aangetast. Het is duidelijk: dementie is vooral erg als de
samenleving er niet mee kan omgaan.
Lezing prof. Christine Van Broeckhoven
Christine Van Broeckhoven, professor en hoogleraar in moleculaire
biologie en genetica, en haar team zetten zich dagelijks in om
dementie beter te begrijpen. Ze zoeken naar de oorzaken van
dementie, trachten het ziekteproces te begrijpen en dragen bij tot
het ontwikkelen van behandelingen en medicatie.
In haar lezing spreekt professor Christine Van Broeckhoven over
de werking van de hersenen en het effect van het verouderen op
geheugen en dementie. Ze legt uit wat de ziekte van Alzheimer
is, hoe de ziekte verloopt en hoe nieuwe behandelingen worden
ontwikkeld. Ze geeft inzicht in de verschillende risicofactoren
die bijdragen tot het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, zoals
genetica maar ook levensstijl.
Mantelzorgers aan het woord
Na de lezing vertellen enkele mensen van onze gemeente over de
grote impact van het dementeringsproces van een dicht familielid
op hun leven.

Onder stimulans en coördinatie van het gemeentebestuur en het
OCMW is een divers samengestelde werkgroep ontstaan van mensen
en organisaties die van onze gemeente een “dementievriendelijke
gemeente” willen maken.
Vanaf eind september 2018 worden heel wat acties opgezet. De
lezing van Prof. Van Broeckhoven met diverse randactiviteiten is dan
ook de start van dit grootschalige project.

Tentoonstelling ‘in kleur verteld’
De tentoonstelling werpt een licht op het leven met een persoon
met dementie: de stille achteruitgang, de hoop en de humor,
verwondering en frustratie, de pijn van langzaam afscheid nemen…
Dorothea zorgde 12 jaar lang voor haar schoonmoeder Germana.
Ontroerende en herkenbare anekdotes van de schoondochter,
dankbaar en kritisch, met als rode draad het verborgen talent van
schoonmoeder: tekenen.
De tentoonstelling toont aan de hand van tekeningen de talenten
van mensen en de kracht die mensen vooruit helpt, ondanks het
verlies en de pijn die ze ervaren.
De tentoonstelling zal voor en na de lezing te bezichtigen zijn in het cultuurcentrum. Nadien is de tentoonstelling enkele weken te bezichtigen
in onze gemeente:
• Van 25 september t.e.m. 30 september te bezichtigen in Elckerlyc, Wevelgem
• Van 2 oktober t.e.m. 7 oktober te bezichtigen in Sint Camillus, Wevelgem
• Van 8 oktober t.e.m. 14 oktober te bezichtigen in Het Gulle Heem, Gullegem
• Van 15 oktober tot 21 oktober te bezichtigen in Sint Jozef, Moorsele
Informatiestand dementie
De deuren openen een half uur voor de lezing van Prof. Van Broeckhoeven van start gaat. Dit is de uitgelezen kans om de infostand te bezoeken
met allerhande informatie, folders, boeken … over dementie. Een expert in dementie is aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.
Ook na de lezing blijft de infostand nog even open.
Kom dus zeker eens langs!
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Maandag 24 september
• Deuren openen om 19.15 uur: mogelijkheid om de infostand en de tentoonstelling te bezichtigen.
• Om 19.45 uur stipt start de lezing door Prof. Van Broeckhoven met aansluitend getuigenissen van mantelzorgers.
Maandag 1 oktober
• Deuren openen om 13.15 uur: mogelijkheid om de infostand en de tentoonstelling te bezichtigen.
• Om 13.45 uur stipt start de lezing door Prof. Van Broeckhoven met aansluitend getuigenissen van mantelzorgers.
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