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VERSLAG OVERLEGPLATFORM DEMENTIE (OPD) 

Datum 26  MEI  2015 Van/tot 13:30u – 16:30u 

AANWEZIGEN: 

Belis Dorien (WZC Koala) 

Bertho Ingrid (Residentie ’t Bisschoppenhofje) 

Beylemans Nathalie (WZC Op Haanven) 

Boogaerts May (WZC Den Brem) 

Caers Ria (ECD Tandem)  

Cools Vicky (WZC Ter Nethe) 

Costermans Eveline (AZ Turnhout) 

Daneels Marc (WZC Aquamarijn) 

De Ceulaer Kristoff (Thuiszorg Kempen) 

De Ceulaer Lieve (OCMW Westerlo) 

Dewit Francine (WZC Wedbos) 

Driesen Geert (WZC Boeyendaalhof)  

Druyts Ingrid (LMN Zuiderkempen)  

Geenen Patrick (WZC De Nieuwe Kaai) 

Gesp Sigrid (CM regio Mechelen- Turnhout) 

Hannes Guy (PNAT)  

Jennes Gert (WZC St. Barbara)  

Jones Jennifer (WZC Hemelrijck) 

Lemmens Roger (SEL Kempen) 

Lievens Mieke (Sowel) 

Lievens Mieke (WZC Hemelrijck) 

Maas Caroline (huis Perrekes) 

Mangelschots Kristine (H.Hart ziekenhuis Mol)  

Olyslaegers Anita (HAH Thuishulp) 

Pauels Marianne (AZ Herentals) 

Peeters Annick (Familiehulp Turnhout)  

Peeters Inne (WZC De Berk) 

Plessers Wendy (OCMW Mol) 

Somers Marjolijn (Familiehulp Herentals) 

Uytterhoeven Kristien (OCMW Herentals) 

Van den Broeck Carla (Res. De manevinke) 

Van Dyck Karen (RDC Thuiszorgcentrum)  

Van Eynde Liesbeth (ECD Tandem)  

Van Genechten Hans (De Voorzorg) 

Van Hoof Jacqueline (WZC Home O.L.V. Kempen)  

Van Looy Geert (AZ Herentals) 

Vandenbergh Lien (WZC Stede Akkers) 

Vansand Veerle (SEL Kempen) 

Verbraeken Kristel (WZC Zusterhof) 

Verschueren Karolien (ECD Tandem) 

Wuyts Wendell (Landelijke thuiszorg) 

Verontschuldigd: 

Beenens Patricia (WZC Parel Der Kempen), Hillen Annick (De Voorzorg – thuisverpleging), Mateusen 

Anne (WZC Onze Lieve vrouw Beerse), Philipsen Rob (Alzheimer Liga Mol), Sijsmans Carolien 

(OCMW Merksplas), Van Looy Elise (Liberale Mutualiteit Antwerpen), Van Sprengel Peggy (WZC 

Parel der Kempen), Vanherck Marie-Josée (kring van de zelfstandige verpleegkundigen regio 

Kempen), Vannueten Joke (WZC Laarsveld), Weyts Jos (huisarts VHKZ) 

Locatie Vlinderzaal –Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1 – 2440 Geel 

 
BIJLAGES: ppt  OPD 26 mei 2015 en ppt dementie: Palliatieve benadering? 
 
Op 26 mei werd voor de eerste keer in arrondissement Turnhout een OVERLEGPLATFORM DEMENTIE 
(OPD) georganiseerd. Deze startvergadering ging door in de gebouwen van Welzijnszorg Kempen en is 
een samenwerkingsinitiatief tussen SEL Kempen en het Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem. 
Er waren heel wat aanwezigen die elk hun eigen organisatie of discipline vertegenwoordigden. 
Deze talrijke opkomst vormt een goede basis om inzicht te krijgen in de reeds aanwezige expertise en 
initiatieven die ijveren om de levenskwaliteit van en de zorg voor mensen met dementie te 
optimaliseren. 
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Deel 1 
Initiatiefnemers SEL Kempen en ECD Tandem stelden zich kort voor.  
Vervolgens werd het doel van dit overlegplatform en de situering binnen het transitieplan 
dementiekundige basiszorg toegelicht. 
 
Brainstorm in groep – plenaire uitwisseling 
Deelnemers werden bij het toekomen in 6 groepen verdeeld, ongeacht de discipline of werksetting. Op 
iedere tafel lag een groot blad met telkens een andere setting geschreven: Mantelzorgers, 
Thuiszorgorganisaties, Ziekenhuizen/geheugenklinieken, Overheid, Transmurale zorg en WZC. 
Gedurende 10 minuten kregen de groepjes de opdracht te brainstormen en notities te maken van de 
sterktes, de noden, opportuniteiten en valkuilen. 
Daarna werden de bladen doorgeschoven naar een ander groepje.  
 
 

Resultaten SWOT-analyse 
De genoteerde aandachtspunten per setting kan je in onderstaande schema’s terugvinden. 
De sterretjes ****  achter de genoteerde punten, geven graad van belangrijkheid aan. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

sterktes 

- tijdelijke opvang 
- mantelzorgers ontlasten 
- continuiteit ==> vaste begeleider  * 
- 1 rode draad  * 
- zorgcoördinator * 
- uniform zorgdossier   ** 
- MDO  ** 

 
zwaktes 

- te weinig bekend / continuïteit  * 
- dossiervorming /informatieoverdracht 
- privacy 
- thuiszorg bevat veel thema's en 
doelgroepen 
- zorgdossier niet overal geïntroduceerd * 

opportuniteiten 
- betere doorverwijzing  * 
- OPD 
-zorgdossier overal hanteren ***** 
- MDO uitbreiden  *** 
 
 
 
 

valkuilen 
-blinde vlek 
- zorg is intensief 
 
 
 
 

 

transmurale zorg 
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sterktes 

- veilige omgeving 
- multidisciplinair 
- 1 op 1 relatie - vast team 
- referentiepersonen / expertise permanent 
aanwezig 
- 24/24 zorg 
- verbinding met hun omgeving 

 
 

zwaktes 
-te fel vertrekken van eigen instelling en te 
weinig samenwerking met andere WZC * 
- te weinig personeel **** 
- dementie-deskundigheid personeel beperkt 
(verwijz. nr onderwijs) ****** 
- referentiepersonen => te weinig kansen ****** 
- ontbreken van eenvormigheid tssn 
zorgverleners 
- prijs 
- verloop 
- gemist kader voor kleinschalig genormaliserd 
wonen 
- imago 

opportuniteiten 
- samenwerking met thuiszorg ******** 
- doelgroep zit dicht bij organisatie, waardoor 
veel directe contacten 
- ondersteuning nr thuiszorg vr mantelzorgers * 
- goede samenwerking tssn ≠ zorgcentra* 

- doorstroming thuissituatie => WZC via 

opnameverantwoordelijke *( bv Ter kempen => 

extra instelling) 

- Woonzorgdecreet tussenoplossingen: 

dagopvang/nachtopvang/kortverblijf *** 

 
 
 
 

valkuilen 
- concurrentie tussen verschillende WZC 
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sterktes 

- kortbij 
- kennis sociale kaart 
- toegankelijk / laagdrempelig 
- goed zicht op situätie cliënt 
- streefdoel: vaste dementiekundige 
verzorgende 
 

 
zwaktes 

- werkdruk ** 
- alle thema's: niet enkel dementie (psychiatrie, 
...) * 
- bereikbaarheid (beperkt in tijd en 
openingsuren) * 
- communicatie tussen thuiszorg en WZC / ZH 
************* 
- Multidisiplinaire teamwerking ontbreekt als er 
verschillende hulpverleners thuis langskomen * 
- versnippering van de uren 

opportuniteiten 
-  vorming van verzorgende bij mensen thuis 
(dementiekundige basiszorgverlener)  
- meer samenwerking i.f.v. cliënt 
- zorgdossier 
- contact tussen zorgverlener en mantelzorger ** 
- uitwisseling van gegevens tussen thuiszorg en 
andere organisaties * 
- vroeger in de gezinnen komen waar nodis is * 
 vb diagnose dementie, opstart VZP 
- zorgcoördinator mannen  ≠ organisaties binnen 

gezin komen * 

- meer aandacht voor dementie tijdens opleiding         

       ********* 

 
 
 
 

valkuilen 
- grenzen van de thuiszorg blijven rekken * 
- te veel verantwoordelijkheid nemen 
- overbelasting netwerk *  
- permanentie ? 
 
 
 
 
 
 

 

thuiszorgorganisaties 
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sterktes 

- goede communicatie 
- medewerker van bv mutualiteit die 
verantwoordelijheid heeft voor mensen die 
doorverwezen worden vanuit ZH 
- betrokkenheid soc.dienst i.f.v. ontslag bij 
personen met dementie 
- zorgcoördinator bezoekkt wekelijks ZH * 
- diagnosestelling 

 
zwaktes 

- te weinig expertise rond dementie afhankelijk 
van afdeling  - geheugenkliniek* 
- verbinding/communicatie tussen ZH en 
zorgactoren/mantelzorgers ***** 
- ontslagplanning *********** 
- diagnose D-Bilan ontbreekt * 
- foute Katz-schaal en MMSE ** 
- geen sociale opname meer van valide 
partner/persoon met dementie 
- vasthouden aan specialise eigen afdeling 

opportuniteiten 
- bij opname / ontslag => overleg tussen 
disciplines en ZH (Soc.dienst) ************ 
- snellere communicatie bij ontslag naar alle 
zorgverleners 
 
 
 

 
 
 

Valkuilen 
- tijdsdruk 
- artsen schuilen zich achter beroepsgeheim / 
niet op geriatrie maar op ander afdelingen. 
 
 
 
 

 

Ziekenhuizen 

 

 

sterktes 

- transitieplan 
- aandacht van minister voor problematiek * 
- campagne: vergeet dementie, onthou mens 
- E3 subsidie voor WZC 

 
zwaktes 

- te weinig subsidies *************** 
- gebrek aan opvolging (werking/subsidies) *** 
- geen duidelijke genuanceerde communicatie 
- te weinig beloning van grote inspanning 
- onrealistische voorwaarden 

opportuniteiten 
- schakel (overleg) tussen werkveld en overheid 
- staatshervorming (?!) 
gebruik de media voor sensibilisering ***** 
 
 
 

valkuilen 
- te ver van het werkveld verwijderd ** 
- continuïteit kan niet georganiseerd worden (4 
jaar wissel van regering) 
- idealisering van vermaatschappelijking van 
zorg (netwerk zit vaak al op / over zijn grenzen) 
******* 
- kwaliteitshandboek 

 

overheid  
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Uit de samenkomst op dit eerste OPD  kunnen we enkele krachtlijnen halen die  duiden wat de waarde 
is van een overlegplatform: 

 Nood aan multidisciplinaire samenwerking en netwerking tussen de verschillende zorgactoren.  

 Buiten de grenzen van de eigen sector kijken. 

 Informatie-uitwisseling van personen met dementie 

 Delen van expertise en vorming 
 
  

  

 

 

sterktes 

- ontlasting van mantelzorger dmv dagopvang 
- nauwe betrokkenheid 
- vertrouwenspersoon **** 
- infopunt dementie 
- zitdag met referentiepersoon dementie 
- fiche voor vermiste personen 
- referentieboom => aanwezigheid van 
referentiepersoon wordt aangeduid 
- lotgenotencontacten - praatcafé 
- betere en langere band ouder/kind of partner 

 
 

zwaktes 
- geen persoonlijke contacten 
- bereikbaarheid in de thuiszorg 
- beperkte tijd (werkende kinderen) 
- beperkte openingsuren van diensten 
- zorg durven/kunnen uit handen geven ** 
- interdisciplinair communicatie professionele / 
mantelzorger 
- ontbreken van ziekte-inzicht of 
probleeminzicht 
- draagkracht / draaglast en wordt meer en 
meer van mantelzorgers verwacht ******       
                                                     ********** 
- sandwich generatie van mantelzorgers 

opportuniteiten 
- overal referntiepersoon 
- meer activiteiten voor personen met dementie 
en mantelzorger ** 
- bij activiteiten voor mantelzorger => opvang / 
begeleiding voor personen met dementie 
- vorming => meerdere tijdstippen 
- dementie en nu: psycho-educatiepakket 
- gestimuleerd/georganiseerd lotgenotencontact  
 
 
 

valkuilen 
- betweterig ? / standaard denken? 
- persoonsgebonden  
  of sommigen hebben geen mantelzorgers 
- draagkracht 
- advies zorgverleners <=> uitvoering 
mantelzorger 
- uitvoering zorgverleners <=> advies 
mantelzorger 
 

 

Mantelzorgers 
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Deel 2 
Tijdens het tweede deel van het OPD geeft Guy Hannes een uitgebreide toelichting over het belang van 
de palliatieve benadering, na de diagnose dementie 
 
Zie bijlage ppt “Dementie: Palliatieve benadering?” 
 

Varia 
Aankomende activiteiten:  

 31 mei: natuurbeleving voor personen met dementie 

 15 juni: opening Jongdementiehuis Dessel 

 24 september: Slotconferentie Dementievriendelijke gemeente te Herentals 
Aankomende vormingen: 

 Terugkomdagen referentiepersonen dementie 
 9 juni: Psychiatrie en dementie 
 15 september: Ontspoorde zorg 
 24 november: Mantelzorger als partner in de zorg 

 1 oktober congres ECD Vlaanderen in Leuven; thema: Langer thuis met dementie 

 2-daagse vorming; 12 en 26 oktober; Dementie bij personen met een mentale 
beperking. 

 26 april 2016; Studiedag: Dementie in het ziekenhuis 
 

Volgende OPD’s zijn gepland op  
29 september 
17 november 

 
Wie wil meewerken aan de volgende OPD’s, aarzel niet om contact op te nemen met SEL Kempen 
(info@selkempen.be ) of ECD Tandem (tandem@dementie.be ) 
 

mailto:info@selkempen.be
mailto:tandem@dementie.be

