
Dr. Kurt Segers studeerde Geneeskunde aan de VUB en specialiseerde zich in de neurologie en 
neurologische revalidatie.  Hij werkt ruim 20 jaar in het Brugmannziekenhuis te Brussel waar hij 
verbonden is aan de Geheugenkliniek. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar dementie bij 
immigranten en de laatste jaren vooral naar dementie met Lewy Lichaampjes, waar hij een boek 
oveer schreef (De vergeten dementie, Politeia 2019). Daarbuiten is hij actief als scenarist en script 
dokter voor film en televisie. 
 
 
Dr. Soors Peter studeerde geneeskunde aan de Uhasselt en specialiseerde zich in de neurologie. Hij is 
sinds 1994 werkzaam in het Jessaziekenhuis te Hasselt op de dienst neurologie. Hij is eveneens 
verbonden aan de geheugenkliniek waar diagnostiek, behandeling en advisering geboden wordt aan 
volwassenen met cognitieve stoornissen, gaande van lichte stoornissen tot gevorderde 
dementiesyndromen.             
 
 
 
Sophie Vermeersch is klinisch neuropsychologe en werkt sinds 2016 als dementie-expert voor het 
regionaal expertisecentrum dementie Memo te Dilbeek. Zij heeft meer dan 15 jaar ervaring in 
dementiezorg. Zo werkte zij jaren rond de diagnostiek van dementie en verzorgde ze mee de 
ondersteuning en begeleiding van personen met dementie en hun naasten via de geheugenkliniek 
van het UZ Brussel. 
 
 

 

 
Caroline Terranova is sociaal verpleegkundige en referentiepersoon dementie sinds 2005. 
 Ze is sinds 3  jaar werkzaam in het regionaal expertisecentum dementie Memo te Leuven als  
consulente. Daarvoor was ze gedurende een 10-tal jaren werkzaam in een woonzorgcentrum  
gespecialiseerd in de zorg voor personen met dementie te Leuven. 

 

 

 

 

 

 
Annelies Saeys werkt in het regionaal expertisecentrum dementie Meander te Dendermonde.  
Na haar studies sociaal-agogisch werk, was ze meer dan 12 jaar aan de slag als verantwoordelijke in 
een thuiszorgdienst. Via huisbezoeken en overleg zocht zij naar de meest geschikte zorg aan huis- 
ook voor mensen met dementie. Als leidinggevende van het verzorgend- en poetspersoneel coachte 
zij hen naar een meer persoonsgerichte zorg.  
Sinds zij in 2016 afstudeerde als referentiepersoon dementie, beet ze zich vast in dit thema. 
Bij expertisecentrum dementie Meander is zij consulente en dementie-expert. Zij geeft les, voert 
mantelzorggesprekken en begeleidt gemeenten om dementievriendelijker te worden. Zij zet mee 
haar schouders onder een aantal samenwerkingsplatformen, zoals het overlegplatform dementie. Ze 
zit mee in de werkgroep jongdementie en zetelt mee in de redactieraad van Expertisecentrum 
dementie Vlaanderen. Thema’s die haar nauw aan het hart liggen zijn jongdementie, dementiezorg 
bij allochtone ouderen en cultuurbeleving.  
 
 
 
 



 
 
 
Charlotte Vermeir is coördinator van het regionaal Expertisecentrum dementie Meander te 
Dendermonde. Vanuit haar opleiding Toegepaste psychologie en opleiding tot referentiepersoon 
dementie brengt zij als docent kennis en bewustwording over dementie naar hulpverleners, 
vrijwilligers, mantelzorgers en geïnteresseerden. Haar werkervaring in het woonzorgcentrum, maar 
ook haar ervaring met het begeleiden van praatgroepen voor personen met dementie verrijken 
verder haar praktijkkennis. In haar werk binnen Meander is zij actief als lesgever, projectwerker en 
begeleidt zij mantelzorg- en adviesgesprekken. Deze taken neemt zij samen op met haar collega 
Annelies Saeys. De ervaring in het begeleiden van intervisies, vormingstrajecten, overlegplatformen 
en samenwerkingstrajecten geeft haar een inzicht in de noden en vragen van hulpverleners in de 
dementiezorg. Thema’s waarin zij zich voornamelijk verdiept zijn vroegtijdige zorgplanning bij 
dementie, omgaan met veranderend gedrag, belevingsgerichte benadering,… 
 

 
Kathleen Vandenbroucke is sinds 2016 werkzaam in het regionaal expertisecentrum dementie Sophia 
te Kortrijk als vormingsverantwoordelijke en dementie-expert. Ze studeerde ze af als bachelor in de 
ergotherapie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Daarnaast volgde ze de opleiding palliatieve zorg, 
kwaliteitscoördinator, aromatherapie en een postgraduaat gezondheidszorg voor ouderen.  
Haar ervaring haalt ze uit haar 18 jaar werk in woonzorgcentra als ergotherapeut en 
referentiepersoon dementie bij personen met dementie en hun mantelzorgers. Haar expertise is ‘het 
lerend vermogen bij personen met dementie’ en ‘hulpmiddelen en omgevingszorg’. 
Tevens begeleidt ze verandertrajecten vanuit de visie van het referentiekader dementie. Als 
facilitator is ze een hefboom om persoonsgerichte zorg in een organisatie te stimuleren en samen op 
zoek te gaan naar een gemeenschappelijk en gedragen projectplan. 

 
 
 
 
Laurine Ven is  sinds 2017 medewerker bij het regionaal expertisecentrum dementie Contact te 
Hasselt. Voordien werkte ze als ergotherapeute op de dienst ouderenpsychiatrie van UPC Leuven en 
begeleidde ze personen met dementie en hun mantelzorgers aan huis met het oog op behoud van 
autonomie en een maximale levenskwaliteit. Ze heeft een bijzondere affiniteit met personen die op 
jonge leeftijd geconfronteerd worden met dementie. Ze is moderator van de familiegroep 
jongdementie regio Hasselt.  
 
 
Anneleen Janssens is sinds 2009 medewerker bij het regionaal expertisecentrum dementie Contact 
te Hasselt, sinds 2019 is ze coördinator. Als klinisch neuropsychologe heeft ze ervaring in de 
begeleiding van ouderen met een psychiatrische problematiek (gerontopsychiatrie) en het uitvoeren 
van neuropsychologische diagnostiek (geheugenkliniek). 
 
 
 
 
Katrien Moors is sinds 2013 medewerker bij het regionaal expertisecentrum dementie Contact te 
Hasselt. Als ergotherapeute heeft ze 13 jaar ervaring in de begeleiding van ouderen in een 
woonzorgcentrum. Aanvullend aan haar job bij Contact startte ze in 2016 als zelfstandige 
ergotherapeut bij volwassenen en ouderen aan huis. Ze legt graag het accent op betekenisvol 
kunnen bezig zijn in een aangepaste omgeving en samen inzetten op zorg voor personen met 
dementie. 



Nadia Hainaut is orthopedagoge en werkt in het regionaal expertisecentrum Orion ism PGN te 
Antwerpen.   
Ze heeft 20 jaar gewerkt in de dienstverlening voor personen met een motorische beperking en 
bijkomend een verstandelijke beperking. Nadien 5 jaar is ze doelbewust gaan werken met personen 
met dementie,  met als belangrijkste taak het aanbieden van een zinvolle dagbesteding en het 
begeleiden van familieleden van personen met dementie. Momenteel werkt ze reeds 5 jaar bij het 
expertisecentrum dementie Orion ism PGN en is ze tevens docente in het volwassenonderwijs 
binnen de opleidingen BAB en zorgkundige. 
Nadia heeft een grote interesse en expertise in Basale stimulatie bij personen met gevorderde en 
vergevorderde dementie. Het werken met voelmaterialen is vanuit deze interesse en ervaring 
ontstaan. Ook zinvolle dagbesteding en persoonsgerichte zorg zijn haar stokpaardjes. 
Nadia geeft veel vormingen en opleidingen waarbij het haar doel is om de theoretische kennis over 
dementie te koppelen aan zeer herkenbare praktijkvoorbeelden. 
 
Herman Wauters is maatschappelijk werker en werkt in het regionaal expertisecentrum Orion ism 
PGN te Mechelen.  
Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in verschillende welzijns-, zorg- en socioculturele organisaties. De 
laatste jaren is hij ook vrijwillig bestuurslid bij diversie lokale welzijnsorganisaties. Als 
vormingsmedewerker richt hij zich onder andere specifiek op basisvormingen dementie, beleving van 
en omgaan met dementie, persoonsgerichte zorg voor personen met dementie, ethische dilemma’s 
en de sociale kaart van dementiezorg in Vlaanderen. Zijn interesses betreffen het veranderd gedrag 
bij personen met dementie, zinbeleving, zorgethiek, rouw- en verlieservaringen, psychosociale 
ondersteuning van personen met dementie en hun mantelzorgers, veerkracht bij personen met 
dementie en hun mantelzorgers, dementie en verstandelijke beperking en methodiekontwikkelingen 
voor vormingen.  
 
 

Robbie Dumoulin is coördinator van het regionaal expertisecentrum dementie Broes dat onderdeel 
uitmaakt van Elder, het ouderenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Zijn 
opleiding als socioloog bracht hem als onderzoeker met interesses in gezondheidszorg en sociale 
ongelijkheid in het onderzoeksveld rond ouder worden. Vier jaar geleden liet hij het onderzoek 
achter zich, stapte de wereld van dementie binnen en sindsdien is hij gefascineerd door de werking 
van het menselijk geheugen. 
 
Miek Stevens werkt als dementie-expert bij het regionaal expertisecentrum dementie brOes. Ze is 
socioloog met een specialisatie in sociaal beleid. Na haar studies werkte ze in de bijzondere 
jeugdzorg. Daar deed ze ervaring op in het werken met groepen, geven van vormingen en als 
kwaliteitscoördinator.  Na deze ervaring in de jeugdzorg koos ze voor een functie als dementie-
expert binnen het ouderenteam van het centrum geestelijke gezondheidszorg van Brussel. Haar 
interesses zijn zeer breed, maar liggen vooral bij de thema’s onbegrepen gedrag, 
organisatieontwikkeling, preventie van dementie, kunst en dementie en narratieve zorg/therapie. 
 
Beau Nieuwenhuijs heeft een achtergrond in beleidsstudies, gericht op zorg en dementie beleid. Na 
het behalen van haar bachelor in Amsterdam en master aan de universiteit van Edinburgh heeft zij 4 
jaar voor verschillende Schotse dementieorganisaties gewerkt. Dit werk was vooral gericht op het 
creëren van dementievriendelijke regio’s, het geven van vorming over dementie en het 
ondersteunen van mantelzorgers in lobbyen voor beter beleid. Nu is zij medewerker van brOes. Haar 
interesses en ervaringen omtrent dementie zijn divers, en ze praat en leert graag over alles wat met 
dementie en mantelzorgen te maken heeft. 
 
 

  



Gerda Okerman is bachelor in de verpleegkunde en master in de medisch-sociale wetenschappen. Ze 
werkte als hoofdverpleegkundige op de dienst algemene chirurgie en sinds 20 jaar is ze consulent 
vroegtijdige zorgplanning bij VZW Palliatieve Zorg Gent-Eeklo. Daarnaast is ze auteur van de 
publicaties ‘Vroegtijdige zorgplanning. Een gids voor hulpverlener en ambetenaar’ (2015) en ‘Dokter, 
ik wil euthanasie’ (2015). Daarnaast is ze ook medeauteur van verschillende andere publicaties.  
 

 
Hilde Delameilleure studeerde af als ziekenhuisverleegkundige en ze haalde een bachelor in de 
gezinswetenschappen. Ze specialiseerde zich door middel van diverse bijscholingen in contextueel 
denken, rouw- en verlieservaringen en geweldloze communicatie. Ze heeft 12 jaar gewerkt in een 
ziekenhuis als verpleegkundige, waarna ze sinds 17 jaar werkt in het regionaal expertisecentrum 
dementie Foton te Brugge als dementie-expert. Op dit moment is ze coördinator van het Fotonteam 
en van het regionaal expertisecentrum Foton. Haar specifieke interesses gaan uit naar mantelzorg en 
dementie, familiale relaties en contextueel denken, beleving van personen met dementie, thuiszorg 
en dementie, rouw- en verlieservaring en geweldloze communicatie.  
 
 
 
Clarice De Cloedt studeerde af als master in Klinische Psychologie aan de UGent. Tijdens haar eerste 
job als thuiszorgverantwoordelijke binnen Thuiszorgdienst Familiezorg West-Vlaanderen kwam ze in 
contact met personen met dementie. Daar groeide het verlangen om zich in te zetten voor de 
persoon met dementie en zijn/haar context, wat ze vandaag binnen haar huidige job uitoefent in het 
regionaal expertisecentrum dementie Foton. Als dementieconsulente biedt ze zowel de persoon met 
dementie als de mantelzorger informatie, advies, en/of psychosociale begeleiding en ondersteuning. 
Daarnaast geeft ze ook vorming rond dementie aan diverse doelgroepen, en begeleid ze de 
ontmoetingsgroep voor personen met beginnende dementie. Het boeit haar om te zien hoe iedere 
persoon elk op zijn/haar unieke manier een weg zoekt in het dementieproces en hoe zijn/haar 
context en levensgeschiedenis daar een grote rol in speelt. Dementie raakt veel aspecten van het 
leven, waardoor ze een breed interessegebied heeft binnen het thema dementie. 
 
 
Ik heb een opleiding van  Maatschappelijk Assistent (Sociale Hogeschool Heverlee 1980),  licentiaat in 
de rechten (KUL 1985) en commercieel en familiaal bemiddelaar (1995). 
Ik was advocaat van 1985 tot 2007 en sedert 2007 vrederechter van het kanton Brussel III.  
In mijn hoedanigheid van vrederechter dien ik beschermingsmaatregelen uit te spreken ten aanzien 
van personen die omwille van hun gezondheidstoestand niet (langer) in staat zijn hun belangen met 
betrekking tot hun goederen en /of hun persoon naar behoren waar te nemen. Een belangrijk deel 
van deze personen heeft de diagnose “dementie” onder één of andere vorm  en in een al dan niet 
gevorderd stadium. Deze beschermingsmaatregelen zijn zoveel als mogelijk maatwerk en vergen 
uiteraard dialoog met de te beschermen persoon, zijn omgeving en hulpverleners. 
 
 

 
 


