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Overlegplatform Dementie 
21 februari 2019 

Dementie en eenzaamheid 

Agenda 

 

13:30 – 13:45  Verwelkoming 

13:45 – 14:45  Oud en eenzaam 

      door Liesbet Lommel van Vonk3 

14:45 – 15:00  Pauze 

15:00 – 15:45  Uitwisseling over het thema  

      ‘eenzaamheid’ in relatie tot  

      mensen met dementie en hun  

      mantelzorgers 

15:45 – 16:15  Nieuws vanuit ECD Tandem 

16:15 – 16:30  Varia en afronding 
     

Lezing ‘Oud en eenzaam’ door  

Liesbet Lommelen 

 

 

 

 

Uitwisseling over het thema ‘eenzaamheid’  

in relatie tot mensen met dementie  

en hun mantelzorgers  

Is dit thema herkenbaar op onze werkplek, in ons leven als 

mantelzorger? 

 

Heeft dementie invloed op eenzaamheid?  

 

Heeft dementie invloed op eenzaamheid bij de mantelzorger? 

 

Hoe kunnen we hier op inspelen?  
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Uitwisseling over het thema ‘eenzaamheid’  

in relatie tot mensen met dementie  

en hun mantelzorgers  

Wat neem je mee naar je werkplek of thuissituatie  

met wat je vandaag gehoord hebt rond eenzaamheid? 

 

Intentie, tip, voornemen, … 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit ECD Tandem 

 

• Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens!’ 

• Sanimemorix 

• Vormingsaanbod 2019 

• Onderwijskoffer 

• Volgende OPD’s 

 

Campagne ‘vergeet dementie, onthou mens’ 

Nieuw filmmateriaal 

Nieuwe foto’s 

Nieuwe cartoons 

www.onthoumens.be 

Sanimemorix 

Actie op touw zetten?  

Laat ECD Tandem weten, er is materiaal ter beschikking,  

nl. grote dozen met bijsluiters met de leefstijltips. 

 

Aanbod 2019 

 

SaniMemorix bijsluiter.pdf
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Aanbod 2019 

 
Avondlezingen van ECD Tandem ism HIVSET 

 

16 mei 2019 

De kleine goedheid. Ethiek in de dagelijkse zorg 

door Leentje De Wachter (ECD Vlaanderen) 

 

1 oktober 2019 

Onthou de mens! 

Door Karolien Verschueren (ECD Tandem) 

 

Aanbod 2019 

 

Aanbod 2019 

 

Aanbod 2019 

 

Aanbod 2019 

 

Aanbod 2019 

 

Studienamiddag Palliatieve zorg en dementie 

Het einde nabij, wat nu? 

Onrust bij de stervende persoon met dementie 

 

Dinsdag 21 mei 2019 van 13:30u tot 16:30u 

In het Provinciaal Vormingscentrum te Malle 
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Aanbod 2019 

 

Aanbod 2019 

 

Werelddag dementie 

21 september 2019 

Mol 

 

Door Alzheimerliga Vlaanderen 

 

 

Onderwijskoffer 

• Ontwikkeld met opbrengst van Music for Life 2017. 

• Gericht op onderwijs, maar ook referentiepersonen dementie 

• Lessenpakket voor onderwijs of referentiepersonen om kinderen de wereld van 
dementie mee te laten ontdekken 

• Inhoud: boeken, spelletjes, methodieken, lesplan, … 

• Kan ontleend worden bij ECD Tandem of aangekocht worden.  
(bel of mail ons voor meer info) 

• Geel en Olen hebben reeds een koffer aangekocht 

 

• Voor meer info: Ria Caers 

Varia 

Data en thema’s OPD 2019 

 

Donderdag 21 februari 2019 

Dementie en eenzaamheid 

 

 

Dinsdag 4 juni 2019 

Referentiekader Dementie 

 

 

Dinsdag 8 oktober 2019 

Moeilijk hanteerbaar gedrag 


