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DeBeCo & Aranth nodigt u uit op de studiedag 
 
 

OP WEG NAAR EEN REFERENTIEKADER VOOR KWALITEIT VAN  

LEVEN, WONEN EN ZORG VOOR PERSONEN MET DEMENTIE 
 

 

 

Donderdag 30 maart 2017 
Parkhotel Radisson, 
Martelarenlaan 36 

3000 Leuven 
 
 
Een  referentiekader creëert verwachtingen en stimuleert de eigen ontwikkeling bij  het 
realiseren van kwaliteitsvol handelen in bepaalde domeinen van het leven. Het gaat om 
verwachtingen waar we het samen als maatschappij over eens kunnen zijn. Het ondersteunt de 
dialoog tussen de belanghebbenden en is een cruciaal element om tot ontwikkeling te komen. 
Het referentiekader wil in de eerste plaats de goede praktijken en inzichten die aanwezig zijn 
versterken. 
 
De verschillende kwaliteitsverwachtingen staan in nauwe relatie met elkaar en grijpen op elkaar 
in. Het is belangrijk om het samenspel, de wisselwerking en het totaalbeeld van het 
referentiekader voor ogen te houden. De kwaliteitsverwachtingen zijn niet hiërarchisch 
geformuleerd.  
 
 
Het adviesbureau www.DeBeCo-Aranth.be van Rudy De Belie en Robert Geeraert wenst met deze 
studienamiddag een forum te organiseren over bovenvermeld thema. Dit initiatief ondersteunt het project 
waarbij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en het onderzoekscentrum Lucas KULeuven in 
opdracht van de Vlaamse overheid een integraal referentiekader voor kwaliteit van zorg, wonen en leven 
voor personen met dementie zullen ontwikkelen.  
 

  

http://www.debeco-aranth.be/


 

DeBeCo&Aranth 

 

P R O G R A M M A  

13u00 Onthaal Foyer Erasmus - Hello There 

Koffie & thee, tussendoortje, dranken  

13u30 Inleiding door dagvoorzitter Rudy De Belie  
13u35 Evolutie van de dementiezorg in Vlaanderen –Jurn Verschraegen 

De aandacht voor dementie in het algemeen heeft de voorbije jaren geleid tot de ontwikkeling 
van diverse stromingen die speciaal ontworpen zijn om te beantwoorden aan de behoeften van 
een vergrijzende bevolking. Veelbelovende zorgmodellen willen de kwaliteit verhogen met het 
oog op een betere zorg en ondersteuning van en voor personen met dementie. Een overzicht 
van al deze inspanningen is een uniek moment om deze studiedag te starten.  

14u00 De essentie van dementie - Prof. Anne-Mei The 

De sociale context is belangrijk. Hoe mensen zich voelen, wordt sterk bepaald door hoe de 
omgeving zich opstelt. Op de vraag wat personen met dementie het allerergst vinden, wordt 
niet het verval van het brein genoemd, maar hun omgeving. Dit is hoopvol omdat we er wat aan 
kunnen doen. Het leven van kwetsbare mensen kan aangenamer worden door aan hun eigen 
veerkracht te werken en door hun sociale omgeving te ondersteunen.  

15u00 Koffiepauze  - Foyer Erasmus  
15u30 ‘Liefdevolle verwaarlozing’ - Ivo Brughmans  

We willen graag mensen zoveel mogelijk zinvol bezighouden met animatie en activiteiten en 
voelen ons wat ongemakkelijk met niets doen en er gewoon te zijn, terwijl dat vaak even 
waardevol is. We willen de zorgkwaliteit waarborgen door procedures en protocollen, maar die 
staan soms haaks op de individuele behoeften. Voor een duurzame oplossing zijn steeds beide 
kanten van de medaille nodig. Dit vraagt dat we bewust balanceren tussen beide polen en per 
situatie de juiste mix vinden. Werken met paradoxen zoals ‘liefdevolle verwaarlozing’ in plaats 
van beleidsmatig te slingeren van de ene kant van het spectrum naar de andere.  

16u00 Oost West/Thuis Best - Bart Deltour 

Tijden zijn veranderd: oud en kwetsbaar betekent gelukkig niet meer dat je als mens en ook 
voor de samenleving hebt afgedaan. We zijn bezig de ouderenzorg te verbouwen en een brug te 
slaan naar de toekomst om zorg en begeleiding te realiseren die proactief en participatief is. 
Ook voor die ouderen wier breekbaarheid toeneemt en het einde nadert. Hoe is het dan om 
(langer) thuis te blijven met dementie? 

16u20 Heeft de mantelzorger ook een referentiekader voor zichzelf? - Linda Vandeveire 

De zorg en steun die naasten geven aan een persoon met dementie is dikwijls belastend omdat 
ze onbegrensd en continu is. Familieleden van een persoon met dementie hebben geen 
referentiekader waarbinnen zij zich kunnen positioneren. De kern van dit handelen, is 
gebaseerd op een dialooggerichte samenwerking met de cliënt, zorgorganisatie, buurtwerking 
en familieleden.  

16u45 Synthese van de studiedag - Herlinde Dely 

17u00 De mening van de overheid - Stefaan Berteloot 

17u30 Afsluiting studiedag 
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S P R E K E R S  

 Jurn Verschraegen – directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

 Anne-Mei The – cultureel antropoloog, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en 
Dementie aan de universiteit van Amsterdam en lector Sociale Benadering Dementie 
aan Stenden Hogeschool.  

 Ivo Brughmans - filosoof, auteur van ‘De kunst van het paradoxale leven’ (2013) en 
‘Paradoxaal leiderschap’ (2016) en adviseur bij organisatietransformaties. 

 Bart Deltour - directeur doelgroepen Familiezorg West-Vlaanderen 

 Stefaan Berteloot - raadgever woonzorg  
Kabinet Vlaams Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen 

 Herlinde Dely - medewerker kwaliteitszorg Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

 Linda Vandeveire - mantelzorger, lid van de Alzeimer Liga, zorgde twaalf jaar thuis voor 
haar moeder met dementie 
 

P A R T N E R S   

 Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

 Centrum voor zorgonderzoek Lucas KULeuven 

 Alzheimer Liga Vlaanderen  

 Sodexo Belgium 
 

P R A K T I S C H  

 De prijs van deze studienamiddag bedraagt 125€ (BTW inbegrepen) 
 Parking station vlakbij het hotel 
 Reader met achtergrondinformatie van de verschillende sprekers/thema’s 
 Professionele begeleiding van het studieprogramma 
 We wensen in goed gezelschap elkaar te inspireren en te bemoedigen, daarom 

beperken we het aantal aanwezigen tot max. 60 personen. 
 

 

I N S C H R I J V I N G  

U kunt inschrijven door een mail met uw contact gegevens door te sturen naar 
Rudiger.de.belie@telenet.be of via de website www.DeBeCo-Aranth.be 
Na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief.  
 
Info: mobiel nummer Rudy 0475 561721, mobiel nummer Robert 0478 260014                  
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