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Agenda

- Kennismaking en nieuws vanuit de organisaties

- Nieuws vanuit ECD Tandem

- Dementiezorg in coronatijd

o Uitwisseling over de ervaringen van werken in de zorg in tijden van 

corona
pauze: 14:50u-15:00

o (15:00u)Toelichting: Toolbox verlies

Varia

volgende data 2021

Einde: 16:00u
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Mini-symposium referentiekader
26 januari 2021 in De Waai te Geel

Inschrijven via www.dementie.be

1.beeldvorming

2.normalisatie

3.autonomie en geborgenheid

4.afgestemde zorg

5.ondersteunen mantelzorgers

6.medewerkers en vrijwilligers

Kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie

3

http://www.dementie.be/


Nieuwe pilootoproep komt er aan!!!

Verandertraject referentiekader: 

Kwaliteit van leven wonen en zorg voor mensen 
met dementie 

Voor wie? 

• WZC

• Dienst voor gezinszorg 

centrum voor dagverzorging/centrum voor dagopvang

dienst maatschappelijk werk

dienst voor oppashulp

• Lancering oproep: +/- 1 dec. 2020 / Indienen 31 dec. (of eind jan. 2021)

(Bekendmaking geselecteerden april door onafhankelijke jury)

• Start projecten: april (of juni)

• Traject van 15 maanden - tem juni 2022 (of aug 2022)

De Vlaamse overheid financiert 75% van dit traject. Dit betekent dat uw organisatie 
1.625 euro betaalt in plaats van 6.500 euro.
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Magazine: 

Dementie, als je ermee te maken krijgt

1 euro

Dementieklapper:

Communicatietips en ondersteuningswijzer 

1 euro

➔Wil jij ook eentje?
➔Stuur mail naar tandem@dementie.be 
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➔Wil jij ook nog eentje?
Stuur mailtje naar tandem@dementie.be

Word jij ook een dementievriend?
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Dementiezorg & corona

Reflectie op dementiezorg in coronatijd

1. Hoe werd de motivatie / dynamiek levendig gehouden in uw organisatie?

Wat waren voor jou, bronnen van kracht?

2. Welke lessen trek ik er uit voor mezelf als zorgprofessional, om te (blijven) 

werken in deze moeilijke tijd? 

Wat neem ik mee voor de toekomst?

3. Wat leer ik uit deze periode specifiek voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers? 

Tips?
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Wat vind je online?

https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/

E-learning dementie en corona

Handleiding virtueel praatcafé

Tips in de zorg

Publicatie: Dementiezorg in tijden van corona

…

www.alzheimer-nederland.nl/corona
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https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/
https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/gratis-e-learnings-bij-covid-19/
https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/lancering-handleiding-virtueel-praatcafe-dementie/
https://www.dementie.be/tandem/tips-in-de-zorg-voor-mensen-met-dementie-in-tijden-van-corona/
http://www.alzheimer-nederland.nl/corona


PAUZE

5 min ?
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De steen

Bram Vermeulen

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.

Het water gaat er anders dan voorheen.

De stroom van een rivier hou je niet tegen.

Het water vindt er steeds een weg omheen.

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,

neemt de rivier mijn kiezel met zich mee,

om hem dan glad en rond gesleten

te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat door het verleggen van die ene steen

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat door het verleggen van die ene steen

het water nooit meer dezelfde weg zal gaan.
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Muziek, een bron van kracht



Toolbox Verlies

Verlieskoffer

• Doel

• Tools en tips aanreiken om verlieservaringen en rouw, onderling 

bespreekbaar te maken en te verlichten

• Gevoel van samenzijn versterken

• Verbinding en veerkracht te verhogen

• Voor wie?

• Professionals, zorgteams

• Mantelzorgers en familiegroepen

• Individueel of in teamverband

Uitlenen 
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• 1 maand - gratis

• Waarborg 50 euro



Inhoud en methodieken

• Handleiding (waarin methodieken worden toegelicht)

• Enkele methodieken en bijhorende materialen

• Aanvullende ‘inspirerende ideeën / referenties’

• Methodieken

• Gevoelsmonsters

• Sterrenkaartjes

• Rouwkubus

• Rouwstenen

• Brief aan rouwende collega

• Documagazine ‘omgaan met verlies’

• Een herinneringsplekje maken

• Mandala

• Op het spoor komen van krachtbronnen

• Muziek, een bron van kracht

• Kracht halen aan de hand van symbolieken
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Gevoelsmonsters
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Sterrenkaartjes



Rouwstenen
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Een herinneringsplekje maken



Documagazine ‘omgaan met verlies’
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Mandala



Op het spoor komen van krachtbronnen
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Kracht halen aan de hand van symbolieken
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methodiek

Rouwkubus
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Brief aan rouwende collega

Beste …., 

Graag deel ik je volgende woorden, hartelijk en welgemeend.

Ruim een jaar werkend in het WZC, ben ik alsook blij ik jullie vader, Jos heb mogen leren kennen.

Ik vond het fijn om Jos, genietend in zijn zetel iedere dag te mogen begroeten of salut te zeggen bij het begin en einde van mijn werkdag. Hij 

deed me meermaals stilstaan hoe belangrijk het is, elke dag opnieuw, waardig afscheid te nemen van mekaar.

Hij genoot van gezelschap, gezelligheid, had deugd aan samen te lachen, mensen te bewonderen en gesprekken te beluisteren.

Jos niet meer in ons midden te hebben voelt vreemd.

Regelmatig mocht ik vaststellen met welk een wijsheid hij door het leven ging. Jos gebruikte al zijn zintuigen en op een gepast moment 

deelde hij ons z’n bevindingen en rake bezorgdheden.

Jos was zeer dankbaar voor de eenvoudige kleine dingen die er voor hem en zijn medebewoners gedaan werden.

Hij en Lisa, een zeer genegen vriendin die hij in het WZC  leerde kennen, hadden een bewonderenswaardig luisterend oor voor mekaar. Ook 

lisa zal hem zeer erg missen.

Evenzo had hij een grote liefde voor muziek. Vaak vertelde hij over zijn muziekkennis, vooral orgel droeg de voorkeur. Muzikale activiteiten 

in huis kon hij zéér nauwkeurig beoordelen op de valse noten, maar steeds met een voorzichtige bescheidenheid en uitermate 

dankbaarheid voor de gezellige sfeer die er mee gepaard ging.

Hij vertelde over zijn deugddoend engagement van vroeger, ook als koster. Het is opmerkelijk hoe hij op velerlei vlakken omringd was in zijn 

ganser leven, Deze activiteiten miste hij erg. Jos had ’t moeilijk om met dit soort verlieservaringen om te gaan. Doch bleef hij steeds 

dankbaar voor alles, en alsook dankbaar dat hij dit WZC mocht wonen.

Zijn laatste weken verliepen moeizaam, zijn laatste woorden tijdens deze weken waren fluisterend en welgemeend.

Onze grote wereld werd klein als we naast hem zaten.

Jos was een bijzondere fijne en rijkelijk wijze man. Dat hij vrede en harmonie mag vinden, waar dat ook moge zijn.

Er zijn weinig woorden om troost te brengen en een diepste gevoel is moeilijk uit te leggen… maar ik wens jullie veel sterkte en warme 

genegenheid de komende periode.

Ik leef in gedachten met jullie mee.

Mijn innige deelneming aan jou en allen die Jos liefhadden.

liefs,
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Brief schrijven



OPD 2021

Meer informatie

tandem@dementie.be

Di 23 februari 2021 - 13u30 tot 16u30

Di 18 mei 2021

Do 28 oktober 2021
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