Het regionaal expertisecentrum Dementie Tandem wil voor
iedereen het aanspreekpunt zijn bij vragen over dementie.
Ons aanbod heeft één gemeenschappelijke noemer:
maatwerk bieden op alle domeinen die bijdragen aan een
betere dementiezorg. Waarvoor kan je bij ECD Tandem
terecht?

Regionale samenwerking en netwerking
Samen zorgen we voor een vernieuwing van het aanbod en
maken we de zorg en begeleiding van mensen met dementie
toekomstbestendig. Het regionaal Overlegplatform Dementie
(OPD) biedt kansen door het uitwisselen van ervaringen, deskundigheid en expertise van alle zorgaanbieders die werken met en
voor mensen met dementie en hun omgeving.

Vormingsaanbod op maat

Specialistisch advies

Goed opgeleide zorgmedewerkers maken mee het verschil voor
mensen met dementie en hun naasten.

We verlenen advies aan iedereen die op één of andere manier,
van ver of dichtbij, betrokken is bij dementie.

Laagdrempelige sensibilisering

Langer zelfstandig thuis

We blijven vol overtuiging inzetten op de mogelijkheden en de
waarde van mensen met dementie, in plaats van enkel te focussen
op wat niet meer kan.

Internationaal onderzoek wijst uit dat dankzij tijdige diagnose
en psychosociale ondersteuning tot anderhalf jaar langer thuis
wonen met dementie mogelijk is. Daar zetten we mee op in door
deelname aan multidisciplinaire overlegmomenten.

Wetenschappelijke en praktische informatie
Wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen betekent ook
het samenbrengen van vragen waarmee de zorgpraktijk zit en die
onder de aandacht van onderzoekers brengen.

Veelzijdig communicatieaanbod
Op de webpagina www.dementie.vlaanderen kan je alle websites
van de kernactoren rond dementie gebundeld vinden, de referentie
voor actuele informatie.

Een dementievriendelijke
samenleving begint
bij jou!

Voor actuele informatie uit uw regio:
 Praatcafés dementie
 Familiegroepen Alzheimerliga
 Overlegplatform dementie
 Vorming en opleidingsaanbod
 Sociale kaart dementie
 Kalender
 …..

Dementievriendelijke leefomgeving
we dragen bij aan een dementievriendelijke leefomgeving in de
Kempen door een oproep te doen aan de hele samenleving om
mensen met dementie blijvend te betrekken en te ondersteunen.

Voor een krachtig dementiebeleid
De expertisecentra dementie signaleren aandachtspunten in het
zorg- en ondersteuningsaanbod en dragen bij aan een slagvaardig
dementiebeleid.

Expertisecentrum Dementie Tandem vzw
Prins Boudewijnlaan 9 bus 1
2300 Turnhout
014 47 83 71
tandem@dementie.be
www.dementie.be/tandem/
Erkende partnerorganisaties Vlaamse overheid

Expertisecentrum
Dementie Tandem
Zorgregio Turnhout
Gedreven
Vakkundig
Verbindend

“Ik denk dat intussen wel veel mensen
in theorie weten wat dementie is, maar
in de praktijk blijkt aanvaarding toch
niet altijd even makkelijk.”
[ JASMINE COPPENS, KLEINDOCHTER VAN EEN OMA MET ALZHEIMER ]

 Gedreven. Vakkundig. Verbindend

 Krachtig samenwerkingsverband

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra
dementie willen de omgeving van de persoon met dementie versterken. Vanuit een emancipatorische visie zoeken we samen naar gepaste antwoorden
op de noden die zich stellen. Dit kan betekenen: informatieverstrekking,
deskundig advies, vorming, ondersteuning en versterking van het sociale
netwerk, samenwerken met andere diensten, organisaties en het onderwijsveld. Het versterken van de deskundigheid op het vlak van dementie bij
bestaande organisaties en hulpverleners is dan ook essentieel. De lacunes
in het huidige aanbod worden gesignaleerd aan de overheid.
In Vlaanderen is er heel wat kennis over dementie beschikbaar. Die
maken we toegankelijk. De expertisecentra dementie ontwikkelen zelf
expertise, leggen contacten met binnen- en buitenlandse experten en vormen zodoende een brug naar de gebruiker en zijn brede (zorg)netwerk,
bijvoorbeeld via de overlegplatforms dementie.
We zijn op de hoogte van nieuwe tendensen en innoverende projecten
zodat anderen zich door deze kennis kunnen laten inspireren. Zo trachten we vanuit samenwerking en afstemming, zonder concurrentie maar
met respect voor ieders overtuiging, te komen tot een kwalitatieve zorg
en begeleiding van mensen met dementie.
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale expertisecentra dementie zijn erkend als partnerorganisaties binnen het woonzorgdecreet en worden ondersteund door de Vlaamse overheid.

Je kan het Expertisecentrum
 Orion ism PGN,
Dementie Vlaanderen en de
Markgravelei 133, 2018 Antwerpen
regionale expertisecentra dementie
t 03 820 73 22
bereiken via onderstaande
orion@dementie.be
contactgegevens:
en Lange Ridderstraat 20
 Expertisecentrum Dementie
2800 Mechelen, t 0476 93 49 56
Vlaanderen vzw, Lokkaardstraat 8
pgn@dementie.be
 Paradox, Molenaarsstraat 34
2018 Antwerpen, t 03 609 56 14
9000 Gent, t 09 233 14 38
info@dementie.be
 Tandem vzw
paradox@dementie.be
 Meander, Kerkstraat 115
Prins Boudewijnlaan 9 bus 1
9200 Dendermonde, t 052 26 28 23
2300 Turnhout, t 014 47 83 71
meander@dementie.be
tandem@dementie.be

 Foton, Biskajersplein 2
8000 Brugge, t 050 44 67 93
foton@dementie.be
 Sophia, Budastraat 20
8500 Kortrijk, t 056 32 10 75
sophia@dementie.be
 Memo, Wingerdstraat 14
3000 Leuven, t 016 50 29 06
en Molenhofstraat 31
1670 Pepingen-Heikruis
t 02 398 00 18
memo@dementie.be

 brOes
Haachtsesteenweg 76
1210 Sint-Joost-ten-Node
t 02 778 01 70
broes@dementie.be
 Contact
A. Rodenbachstraat 29 bus 9
3500 Hasselt
t 011 30 88 51
contact.limburg@dementie.be

