2/07/2018

Overlegplatform Dementie
12 juni 2018
Gluren bij de buren: good practices

Agenda
14:00- 14:05 Verwelkoming
14:05 -14:15 EHBD-koffer door Bieke Geenen bibliotheek Geel
14:15 -14:35 Teenager meets Alzheimer door Chris Leys WZC Lindelo
14:35 -15:15 Zintuigprikkelende wandeling door Liesbeth Lathouwers OCMW Olen
15:20-15:50 Pauze met tentoonstelling
15:50-16:05 Ellen De Kort : Dementie en kunst
16:05 -16:25 Good practices in WZC De Winde door Wendy Vermeulen
16:25 afronding

Kaderen van keuze van dit thema
Vanuit noden en behoeften van PMD en hun mantelzorgers

•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgvuldige omgang
Tijdige en duidelijke informatie
Snelle en juiste diagnostiek
Behandeling, hulp en begeleiding
Activiteiten afgestemd op persoonlijke leefstijl en
mogelijkheden
Tijdelijke, volledige overname van zorg
Veilig en vertrouwd wonen
…..
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EHBD- koffer
Door Bieke Geenen bibliotheek Geel
De EHBD-koffer is een initiatief van
•
•
•
•

Stad Geel
Bibliotheek Geel
Sociaal Huis
‘Dementievriendelijk Geel’ Eerste Hulp bij Dementie

Doel : informeren van mensen en hun omgeving,

waarbij er een vermoeden van dementie bestaat of die net

een diagnose hebben gekregen.

Wenst u ook de rugzak over te nemen, neem dan gerust contact op met
Bieke Geenen : bibliotheek@geel.be
Of
May Luyckx: mayluyckx@geel.be (Sociaal Huis)
In bijlage kan u de folder met meer info over de EHBD-koffer terugvinden
Bij overname wordt gevraagd om de bib en het Sociaal Huis van Geel te vermelden als
oorspronkelijke ontwerpers van deze rugzak!

Teenager meets Alzheimer
door Chris Leys WZC Lindelo
Teenager meets Alzheimer is een project dat werd ontwikkeld door ECD Tandem.

Doel van het project is om kinderen van de derde graad van de lagere school te laten
kennismaken met mensen met de ziekte van Alzheimer.

Meer info kan u terugvinden in hun presentatie.

2

2/07/2018

Dementievriendelijke wandeling
Liesbeth Lathouwers Olen
Dit is een initiatief van het lokaal bestuur Olen en Dementievriendelijk Olen.
Doel: door zintuigen

te prikkelen een gesprek op gang brengen met de mens met dementie, reminisceren

In de presentatie die je in bijlage kan terugvinden, kan je het volgende terugvinden:
•
•
•

•
•

1. Aanpak
2. Wat maakt een wandeling dementievriendelijk?
3. Tips en tricks
• Brochure
• Rugzak
• Algemeen
4. Kostenplaatje
5. Andere dementievriendelijke wandelingen

Wandeling kan worden gedownload via
https://www.olen.be/product/275/wandelen

Tijdens de wandeling
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Kunst en dementie : op weg met APPELZHEIMER
Door Ellen De Kort
Dit is een initiatief van
Ellen De Kort, eindproject in opleiding Banaba ouderencoaching Thomas More
i.s.m.
WZC De Wending 2 – Zorggroep Orion
• C. Steemans, ergotherapeute
• A. Ilsbroukx, kinesiste
Doel:
•
•
•

via kunstbeleving uitdrukken wat op een verbale manier niet gezegd kan worden
Mens met dementie beter kunnen begrijpen
via de taal van de kunst hun belemmeringen emoties en angsten bespreekbaar maken

In bijlage kan u de gebruikte presentatie terugvinden.

Good practices in WZC De Winde
Door Wendy Vermeulen hoofdverpleegkundige
Door de reorganisatie van hun werking kwamen ze op de afdeling voor personen met
dementie tot oa de volgende realisaties:
-

Inrichting reminiscentiekamer
Verpleegpost werd extra zitruimte.
…. ( zie presentatie in bijlage)

4

2/07/2018

Andere initiatieven die werden tentoongesteld

Fotoboek ‘Herentals vroeger en nu’.
• Het fotoboek ‘Herentals, vroeger en nu’ is een initiatief van de werkgroep
dementievriendelijke Herentals, in samenwerking met de groep fotografie van
dienstencentrum Convent 2, de dienst toerisme en de VZW toerisme.
• Voor meer info: bettypeeters@ocmwherentals.be

Herinneringenkoffer voor verzorgenden van de thuiszorg zodat een gesprek met de
persoon met dementie op gang kan worden gebracht.
• Voor meer info Ilse Den Hout van OCMW Laakdal

Initiatieven van dementievriendelijke gemeenschap Baarle
• Dementiewegwijzer: folder over veel gestelde vragen over dementie: Bij wie of waar
kan ik antwoord vinden?
• Voorlichtingsfolder voor jongeren in het laatste jaar basisschool en eerste jaar van
het voorgezet onderwijs
• Ontmoetingsdagen voor mensen met vergeetachtigheid en hun mantelzorgers
• Sticker handelaars
• ……
Voor gemeente Baarle-Nassau Kittyvrolijk@abg.nl
Voor gemeente Baarle-Hertog Femke.wens@baarle-hertog.be

VANAVOND
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Aanbod

Aanbod najaar

Vormingsaanbod ECD Vlaanderen
zorgregio Turnhout
‘Medicatiegebruik’ 18 oktober van 9 tot 16u30
Locatie: Thomas More

Meer info op www.dementie.be/tandem
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25 oktober Symposium referentiekader kwaliteit van
leven , wonen en zorg voor personen met dementie

Aanbod najaar

Najaar 2018 bij ECD Tandem :Onderwijskoffer
Voor basisscholen van eerste tot zesde leerjaar
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Noteer alvast volgend OPD

23 oktober 2018 vanaf 13u30
Thema: Dementie in het ziekenhuis

Locatie: AZ St Jozef Turnhout
• De troevenzaal (route C75 volgen)
• Steenweg op Merksplas 44 , 2300 TURNHOUT

Meer informatie: tandem@dementie.be
Van harte welkom!
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