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Programma
“Dementiezorg actueel …”
Vroeg of laat komt iedereen in aanraking met ouderdom
en dementie, dit kan direct of indirect. Het vooruitzicht
maakt de meesten van ons niet bepaald gelukkig. Maar
misschien is dat beeld wel meer genuanceerd? Misschien
moet leven met dementie of alzheimer niet per definitie
negatief zijn?

12.30 u.

Onthaal en inschrijving

13.30 u.

Inleiding
Wilfried De Rijck,
Geriatrisch verpleegkundig expert,
lid werkgroep ouderenzorg NVKVV

13.45 u.

Dementie gaat (niet) over …

Dhr. Jurn Verschraegen,

Naast situering en kadering van dementiezorg gaan we
tijdens deze studienamiddag verder in op preventie en
praktisch omgaan met dementie. Enkele vooraanstaande
specialisten binnen het vakgebied dementie, nemen ons
mee naar de situatie van vandaag.

Directeur, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
14.15 u.(Jong)dementie

anno 2019:
update vanuit medisch
perspectief

'Wat als?' Met dit zinnetje van twee woorden krijg je
toegang tot iemands verbeelding. Kasper Bormans stelde
deze vraag aan mensen met dementie in verschillende
stadia van hun achteruitgangsproces. Hij geeft zo een
stem aan de verloren plezieren en dagdromen van
mensen met dementie of alzheimer. Hij geeft aan hoe
kleine dingen de levenskwaliteit van personen met
dementie sterk kunnen bevorderen, of hoe een
kindertekening of aparte wandeling door de gang een
wereld van verschil kunnen maken.

Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs,
.

Diensthoofd neurologie UZ Brussel,
hoogleraar
neurowetenschappen
UAntwerpen
15.00 u.

Koffiepauze

15.30 u.

Preventie van dementie

VUB

Prof. Dr. Jan Steyaert,
Wetenschappelijk medewerker, Expertisecentrum

I.s.m.
Dementie wordt op deze vorming uitgebreid belicht, een
aandoening met vele gezichten …
Doelpubliek: (student-)verpleegkundigen, zorgkundigen,
alle paramedische zorgverleners en
geïnteresseerden.
Doelstelling: de deelnemers
-

toetsen eigen ervaringen met dementie
weten wat dementie is
leren gerichter observeren
leren adequater handelen bij personen met
dementie.

Dementie Vlaanderen
16.15 u. ‘Wat

ALZ ?’ Over de kern van
communicatie, de kracht van
dromen en het wonder van
relaties
Dhr. Kasper Bormans,
PhD-researcher, KULeuven

17.25 u.

Vraagstelling

17.30 u.

Afsluiting
.

en

