
 
 
 

Hoe inschrijven ?  
 

 
Inschrijven is verplicht voor 21februari 2020 

via mail: zuidwestvlaanderen@palnet.be 

 Gelieve volgende gegevens bij inschrijving door te 

geven: naam organisatie, naam deelnemer en 

facturatie-adres 

 Opgelet : Het aantal plaatsen is beperkt tot 20  

deelnemers 
 
 

Deelnameprijs  
 

 €  350/persoon (broodjeslunch inbegrepen)  
 

 Factuur wordt na inschrijving toegestuurd. 
 
 

Attest  van  deelname / getuigschrift  

Er is een reflectieopdracht gekoppeld aan deze opleiding. 

Meer toelichting  hierover wordt gegeven op de eerste 

lesdag. 

 
Locatie  

 
 Campus Reepkaai, Reepkaai 4, 8500 Kortrijk 

 
 Parkeergelegenheid op wandelafstand (parking Schouwburg, Dam,  

Haven en Kortrijk Weide), Trein- en busstation op wandelafstand. 

 

 

Specifieke opleiding 

vroegtijdige zorgplanning 

bij personen met 

dementie. 



 



 
 
 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?  
 

 Iedere professioneel (woonzorgcentra, thuiszorg, enz. …)  die 

dagdagelijks werkt met of voor personen met dementie. 
 

 Je beschikt reeds  over een basiskennis vroegtijdige 

zorgplanning  (medische  kader,  wettelijk  kader  en  ethisch 

kader). 

 Je  beschikt  over  een  basiskennis  rond  dementie  en  de 

verschillende ziektebeelden en fasen. 
 

 Gemotiveerd en positief ingesteld. 
 
 
 

Doelstellingen van de opleiding  
 

 Het   belang   erkennen   van   vroegtijdige   zorgplanning   bij 

personen met dementie. 
 

 Alert zijn voor de kleine momenten in de dagdagelijkse zorg 

om het gesprek aan te gaan. 
 

 Beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken om het gesprek te 

voeren. 
 

 Communicatievaardigheden  ontwikkelen  en  inoefenen  rond 

het gesprek bij personen met dementie  
 

 De  richtlijn  vroegtijdige  zorgplanning  voor  personen  met 

Lesdag 1: Dinsdag 24 maart 2020 

Inleidende begrippen  
 
Voormiddag : 9u - 12u 

Spreker : Dario Gaytant (woonzorg Vincenthove vzw) 

Namiddag : 13u - 16u30 

Spreker : Kathleen Vandenbroucke (Expertisecentrum dementie 

Sophia) 
 
Lesdag 2: Donderdag 23 april 2020 

Communicatie  en vaardigheden  
 
Volledige dag van 9u - 16u30, pauze van 12u - 13u 

Sprekers : Kathleen Vandenbroucke (Expertisecentrum 

dementie Sophia) 
 
Lesdag 3: Donderdag 11 juni 2020 

 Familie en familierelaties / Hulpmiddelen in 

de communicatie  met  families  
 
Volledige dag van 9u - 16u30, pauze van 12u - 13u 

Spreker : Hilde Delameillieure (Expertisecentrum dementie Foton) 

& Griet Gobyn (Psycholoog Heidehuis vzw) 
 

Terugkommoment:  Donderdag 3 september 2020  
 
We voorzien in een halve dag intervisie (9u tot 12u). Vanuit de 

dementie leren hanteren en toepassen.  toepassing en  toetsing  aan  de  praktijk  wordt   op  deze  

 Weten  wat  specifiek  is  in  het  gesprek  met  personen  met 

dementie. 
 

 Stappen zetten om te komen tot een plan van aanpak in de  

eigen voorziening rond vroegtijdige zorgplanning bij 

personen met  dementie en  daarbij  de  nodige partners  be- 

trekken om een draagvlak te creëren. 

terugkomdag eigen praktijkervaring ingebracht. 

De  groep  wordt opgesplitst  -  we  werken  met  groepen  van 

maximum 10 personen. Concrete toelichting ter voorbereiding op 

deze namiddag wordt tijdens de cursus gegeven. 

 
Intervisor: Kathleen Vandenbroucke & Katrien Vanhauwaert 


