
Overlegplatform Dementie

Schatten in Dementiezorg

29 maart 2022
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Agenda

13:30 Welkom & korte kennismaking

13:40 Schatten in Dementiezorg in de Kempen

- 13:40 Samen Mens-traject (referentiekader)– WZC Lindelo

- 14:10 Animatiefilmpje Moeke - Julie Neefs

- 14:40 Buddywerking Samendrie

- 15:10 PAUZE

- 15:25 Werking poetsdienst in Dementievriendelijk Mol

- 15:55 Mantelzorgvereniging Coponcho - Doe en ervaringsboekje

voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

16:25 Nieuws & slotwoord vanuit ECD Tandem

Einde: 16:30u
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WZC LINDELO – SAMEN MENS

Op weg naar 

kwaliteit van leven, wonen en zorg 

voor mensen met dementie

Kris Breugelmans, directeur WZC Lindelo
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Moeke – animatiefilmpje

Dementie door de ogen van een kleinkind van iemand met dementie

door Julie Neefs

Moeke on Vimeo

https://vimeo.com390494090
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Buddywerking SAMENDRIE

voor alle personen met jongdementie die op zoek zijn naar een zinvolle en actieve dagbesteding

• een vrijwilliger engageert zich om samen leuke dingen te doen

• één-op-één relatie , waarbij me er regelmatig op uittrekt om samen te genieten van een 
zinvolle tijdsbesteding.

Wil je een beroep doen op de buddywerking?
Aanvraag via de Zorglijn of via je maatschappelijk werker. 

De dienst Zorgend Vrijwilligerswerk gaat daarna in de regio op zoek naar een 
gepaste buddyvrijwilliger en informeert je over de voortgang.

Kostprijs 2,80 euro per begonnen uur + de kostprijs van de activiteit 

(bv. een museumbezoek)

Regio Voorlopig is deze buddywerking enkel beschikbaar in de provincie Antwerpen.

Meer info? Neem contact op met de Zorglijn: 03 221 95 95  - zorglijn.antwerpen@cm.be
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SAMENDRIE

Meer info?
Neem contact op met 

de Zorglijn: 03 221 95 95 

zorglijn.antwerpen@cm.be
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Weetjes uit Tandem
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➔Wil jij ook nog eentje?
Stuur mailtje naar tandem@dementie.be

Word jij ook een dementievriend?

9



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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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

12



Onderwijskoffer

Lager onderwijs

Voor:

Referentiepersonen dementie

Leerkrachten lager onderwijs

www.dementie.be/tandem
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PAUZE

15 min 
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Schatten in de dementiezorg
Poetsdienst aan huis

Gemeente Mol

Wendy Plessers

dienst seniorenplus • Consulent poetsdienst aan huis
T 014 33 15 61

wendy.plessers@gemeentemol.be

mailto:wendy.plessers@gemeentemol.be


Aanleiding nieuwe focus
Hocus FOCUS Pats

• Lange wachtlijst en oplopende wachttijd

• Moeilijk vinden van personeel

• Onder vuur budgetbespreking

• Groot landschap van poetsdiensten



Zoektocht nieuwe focus
Hocus FOCUS Pats

• Dienst seniorenplus: visiedagen

• Medewerkers: praatcafé

• Adviesraden senioren en mensen met een beperking

• Gemeentelijk bestuur

→ FOCUS - groep 



Focus gevonden
Hocus FOCUS pats

Voor wie?

• Mensen met geheugenproblemen 

• 85-plussers

Wat?

• Pakket van onderhouds-, huishoudelijke en ondersteunende taken

• Afhankelijk van zorgsituatie 

• Overleg met zorgvrager, mantelzorger, poetshulp en coördinator 



FOCUS zetten en vasthouden
Hocus FOCUS pats

• Persoonlijk contact

• Vorming

• Teammoment

• Werkboeken

• Continuïteit

• …



HOCUS FOCUS PATS
Dementievriendelijk Mol

• Gelijkgestemden elkaar ontmoeten

• Leren en oefenen

• Reflecteren en investeren

• Inspireren

Toveren VOOR, DOOR en MET mensen!





Coponcho (S-Plus vzw)

Eerste Hulp Bij Dementie

Schrijf-, denk- en doe- boekje 

Door Liliana Nikolova, stafmedewerker Coponcho

T 02 51 50 263, 0486 51 26 33

E liliana.nikolova@coponcho.be

W www.coponcho.be
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Coponcho
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OPD najaar 2022

Meer informatie

tandem@dementie.be

Donderdag 20 oktober – 13u30 tot 16u30

Locatie ?

Thema ?
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