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OCMW van

in samenwerking met

Praatcafékalender voor 2019
vrijdag 15 maart 2019 te Willebroek

tijdstip van 14.00u tot 16.00u
thema ‘Diagnose en behandeling van de ziekte   
 van Alzheimer: stand van zaken’ 
door Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs, 
 Hoogleraar neurowetenschappen-
 neurochemie, Universiteit Antwerpen
plaats Lokaal dienstencentrum De Wilg,
 Wilgenhof 2 te Willebroek

dinsdag 4 juni 2019 te Puurs-Sint-Amands

tijdstip van 14.00u tot 16.00u
thema ‘Praktische tips en hulpmiddelen voor 
 personen met dementie en hun mantelzorgers:  
 de hulpmiddelenkoffer van ECD BrOes’
door Céline Scherpereel, dementie-expert verbonden  
 aan het expertisecentrum dementie BrOes
plaats Dienstencentrum Den Dries
 Driesstraat 67 te Bornem

dinsdag 24 september 2019 te Puurs-Sint-Amands

tijdstip van 19.30u tot 21.30u
thema ‘Nu. En dan.’ Een aangrijpende interactieve  
 theatervoorstelling over dementie.
door De Belgische Improvisatie Liga i.s.m. 
 dementie-experten uit Mechelen en met  
 nabespreking door Herman Wauters, 
 ECD Orion  i.s.m. PGN
plaats CC Binder, zaal Klapper, 
 Forum 9 te Puurs

vrijdag 29 november 2019 te Bornem

tijdstip van 19.30u tot 21.30u
thema ‘Ergotherapeutische begeleiding van   
 thuiswonende personen met dementie  
 en hun mantelzorger’
door Karen De Roover, ergotherapeut verbonden  
 aan de geheugenkliniek UZ Brussel
plaats GC De Nestel, 
 Buisstraat 19c te Sint-Amands

Kris De Koker
03 890 15 00
kris.dekoker@puursam.be
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Meer info over het praatcafé dementie
Klein-Brabant - Vaartland

2019
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Wat is het praatcafé dementie ?

Het praatcafé is een ’samenkomen’ van mensen  
die, op welke manier dan ook, in contact komen 
met dementie. In een ontspannen sfeer kan je  
kennis maken met anderen, nuttige informatie 
opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het 
dagelijks ‘leven met dementie’ iets beter 
begrijpen en er beter mee leren omgaan.

Tijdens het driemaandelijks praatcafé dementie 
wordt er telkens een deskundige uitgenodigd die 
een bepaald aspect van dementie toelicht. Waar 
mogelijk laten we ook een ervaringsdeskundige 
aan het woord.

Na de uiteenzetting volgt er een pauze met de 
mogelijkheid een drankje te nuttigen. Dan is er 
tijd om onderling van gedachten te wisselen en 
vragen te stellen, te ’praten’ met mekaar.  
Gewoon luisteren kan uiteraard net zo goed.

Voor wie?

Iedereen is van harte welkom. Senioren,            
familieleden, mantelzorgers, hulpverleners, alle 
geïnteresseerden.

Praktisch

Wanneer?
Wij bieden u 4 sessies aan in 2019. Voor planning en 
thema’s zie onze praatcafékalender in deze folder.

Waar?
Het ‘praatcafé dementie’ gaat afwisselend door 
in de gemeenten die deel uitmaken van de 
welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland: 
Willebroek, Bornem, Puurs-Sint-Amands.

Toegang?
Gratis, inschrijven is niet nodig.

Vervoer of oppas nodig?
Graag bieden wij aan iedereen de mogelijkheid  
om aan deze praatcafés deel te nemen. U kan dan 
ook met het plaatselijk OCMW of Seniorplaza 
contact opnemen om te bekijken of we uw 
vervoersprobleem kunnen oplossen en/of we een 
oppashulp kunnen regelen.

OCMW BORNEM - www.bornem.be
contact Inke Baeck op 03 890 60 70
 dienstencentrum@bornem.be

OCMW PUURS-SINT-AMANDS www.puursam.be
contact Laura Van Barel op 03 890 15 82
 gezinszorg@puursam.be

OCMW WILLEBROEK - www.willebroek.be
contact Isabelle Kerremans op 03 860 34 95
 Isabelle.kerremans@willebroek.be

SENIORPLAZA
contact Sabrina Van Dam op 03 860 70 00
 Sabrina.vandam@seniorplaza.be

V.U. Kris De Koker, Palingstraat 48, 2870 Puurs

Wij zoeken geëngageerde familie van personen 
met dementie die een familiegroep willen op-
starten.
Voor meer info kris.dekoker@puursam.be

‘Vermist, wat nu?’
In 2015 hebben we een samenwerking tussen 
het praatcafé en onze politiezones opgezet. Het 
gebeurt wel vaker dat mensen met dementie 
dwalen in hun omgeving en vermist geraken. 
Een checklist en vragenlijst werden ontwikkeld 
over de betrokken persoon. Preventief invullen 
van deze vragenlijst en deze bij de hand hebben 
op het moment van de verdwijning is cruciaal. 
Download deze lijst op de website van de ge-
meenten van onze regio of vraag hem aan bij de 
verantwoordelijke van het praatcafé (contact-
personen en websites zie rugzijde van deze folder). 

Opsporing van
VERMISTE OUDEREN

Familiegroep
BABBELBOX DEMENTIE

De werkgroep van het Praatcafé ontwikkelde 
einde 2016 een hulpmiddel voor familie en 
mantelzorgers van personen met dementie. Het 
is een sociale kaart die gebruikt kan worden 
door mantelzorgers en een overzicht geeft van 
diensten en tegemoetkomingen in het welzijns-
landschap betreffende dementie. Meer info bij de 
verantwoordelijken van het Praatcafé, contactge-
gevens zie rugzijde van deze folder.

Routeplanner Dementie 
Klein-Brabant Vaartland


