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Overlegplatform Dementie 

Langer thuis wonen met dementie 

 

 

Agenda: 
• een voorstelling van Opmaat, een regionaal zorgvernieuwingsproject (ZP3): 

omdat ook mensen met dementie zo lang en zo goed mogelijk thuis willen wonen 
 
• een gedachtewisseling over hoe we hier als professionele zorgverleners samen en 

adequaat op kunnen inzetten 



Enkele weetjes op een rijtje 
VUL AAN 

• Elke ….. seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. 
 

• Volgens de WGO is dementie prioriteit nummer ….. 
 
• De meest voorkomende vorm van dementie is de ……………………………… 

(ca. 70%). 
 

• In Vlaanderen hebben naar schatting ……………….. mensen dementie. 
 

• Voor heel België is het aantal ca………………. 
 

• Het aantal mensen met jongdementie (-65 jaar) varieert tussen ……….. en 
…………….. 
 

• De kans is ……. op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. 
 

4 

1 

ziekte van Alzheimer 

122,000 

202.000 

3,000 en 12,000 

1 



• Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. De kans op dementie neemt sterk toe 
met de leeftijd: 
– Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie. 
– Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie. 
– Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie 
 
• Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zijn! 

Enkele weetjes op een rijtje 



 
 
•  Mensen met dementie leven gemiddeld …………. met de aandoening. Gedurende het 

ziekteproces nemen zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. 
 
• Pas ………….. jaar na de eerste tekenen wordt de diagnose gesteld door een arts.  

Bij jongdementie duurt dit nog eens dubbel zo lang. 
 
• Dementie treft ongeveer ……… keer zoveel betrokken personen (naasten die voor de zorg 

instaan en professionele hulpverleners) als het aantal mensen met dementie zelf. 
 

• …….% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie 
en/of omgeving. 

 

Enkele weetjes op een rijtje 

VUL AAN 

8 jaar  

3 

70 

2 tot 3  



Prof Mary S. Mittelman 

Psychosocial intervention for family caregivers and people with dementia 

Prof. Mary Mittelman  (met ondertitels).mp4


zorgvernieuwingsproject 



AGENDA 

vormingen 



• OPLEIDING JONGDEMENTIE 

AGENDA 

vormingen 



• OPLEIDING 6-daagse JONGDEMENTIE 

 

6 oktober – 17 november – 8 december – 26 januari – 23 februari 
– 16 maart (symposium FTD) 

AGENDA 

vormingen 



Dementie en nU 

Olen 

Start dinsdag 3 oktober 2017 van 13:30 tot 16:30 

Praatcafés dementie 

19 juni – Westerlo 

Getuigenis van een mantelzorger door 

Marleen Joris 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDspOAwrrUAhXSJFAKHUcwCs0QjRwIBw&url=http://www.dementieennu.info/&psig=AFQjCNEh8odnqu1bEU0hqWUv7tIx4dnuag&ust=1497432794210885


TURNHOUT 

14 september 2017 19u30 - 21u30  

 Financiële ondersteuning 

 

HERENTALS 

19 september 2017 van 14:00 tot 
16:00 "Mensen met dementie en 
hun zelfbeleving ondersteunen“ 

 

GEEL 

18 oktober 2017 14:00 - 16:00 
Communicatie : begrijpen en 
begrepen worden 

 

HERENTALS 

19 oktober 2017 18:00 - 20:00 

"Het proces van dementie… voor 
de mantelzorger" 

 
 

 

 

AGENDA 





De Alzheimer Code 2017 

sociaal-cultureel project 

initiatief van:  Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga 

Vlaanderen en Hellebosch vzw. 

• 1
ste

 editie dd. najaar 2015 (www.alzheimercode.be ) (Antwerpen)  

2
de

 editie: half september tot half november 2017.  

 

• Tandem ism Martine Dams, kleinkunstprogramma: 'Vergeet de mooie dagen 

niet’ 

liedjesprogramma met aangepaste bindteksten omtrent dementie 

 

• 11 oktober : Olen (theater van het vierde oor)  

• 25 oktober:  Turnhout (Elckerlyck)  

 

http://www.alzheimercode.be/


22 september 2018 

'Dementie Inclusief'.  
'Samen naar een dementievriendelijke samenleving‘ 

Oost Vlaanderen 



Volgend OPD 

 

• 14 november – 13:30u 

Lokaal dienstencentrum Westerlo 

 

Meer informatie 

 

selkempen@iok.be   

 

 

 

tandem@dementie.be 
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