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De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-
Vlaanderen en het Overkoepelend Overlegplatform Dementie West-Vlaanderen 
nodigen u uit naar de Inspiratiedag “Een dementievriendelijke leefomgeving: een 
gedeelde zorg”. 

 

DATUM EN LOCATIE 
 
| Dinsdag 28 april 2015 van 9u tot 16u 
| Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 

  

Routebeschrijving 
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DUIDING 
 
In België leven ruim 165 000 personen met dementie, in Vlaanderen 101 000. Men 
verwacht dat dit aantal zal verdrievoudigen tegen 2050. Communiceren met 
personen met dementie is echter niet altijd gemakkelijk: “Mensen die niet goed weten 
wat de ziekte inhoudt, hebben de neiging om ons te ontlopen omdat zij niet goed op 
hun gemak zijn”, stellen de betrokkenen zelf. Mensen met de ziekte van Alzheimer (of 
een verwante aandoening) en hun naasten voelen zich dan ook vaak geïsoleerd. Hun 
contacten met de lokale gemeenschap vallen geleidelijk aan weg. Mensen met 
dementie en hun familie willen graag zo lang mogelijk deelnemen aan het openbare 
leven in hun buurt of gemeente. Beter leren omgaan met dementie is dan ook een 
uitdaging voor de hele samenleving. Het doel van dementievriendelijke initiatieven 
is  een maatschappelijk draagvlak creëren voor een betere omgang met personen met 
dementie en het isolement doorbreken. Dit gaat samen met een meer genuanceerde 
beeldvorming over deze thematiek. Iedereen kan bijdragen tot een 
dementievriendelijker gemeente, dergelijke initiatieven passen perfect in het lokaal 
sociaal beleid. Deze inspiratiedag geeft tijdens de voormiddag aandacht aan de 
huidige maatschappelijke tendensen omtrent ouderen en dementie. In de namiddag 
tonen de concrete initiatieven hoe zij op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan een 
dementievriendelijke samenleving.  

  
 

 
 

PROGRAMMA 
 
9u00 
 | Onthaal met koffie 
9u30 
 | Verwelkoming door mevrouw Myriam Vanlerberghe  (gedeputeerde welzijn) 
 | Duiding van de dag 
10u00 
 | De leeftijdsvriendelijke omgeving, een hefboom voor actief ouder worden 
    door Liesbeth De Donder (professor dr. Vrije Universiteit Brussel, Faculteit    
    Psychologie en Educatiewetenschappen) 
11u00 
 | Pauze 
11u15 
 | Is een leeftijdsvriendelijke omgeving ook een dementievriendelijke omgeving? 
    De dementiemeter als leidraad om het lokaal dementiebeleid in kaart te brengen 
    door Veerle Baert (stafmedewerker ouderenbeleid VVSG) 
12u15 
 | Pauze met broodjes 
13u15 
 | Inspirerende praktijken (kies voor 2 praktijktafels bij inschrijving) 



15u30 
 | Lancering van de nieuwe dementiewijzer: een waaier vol antwoorden rond  
    dementie met communicatietips door provincie West-Vlaanderen 
 | Een dementievriendelijke samenleving door de heer en mevrouw Bins en de heer 
    en mevrouw Claesen die getuigen over wat dit voor hen betekent 
16u00 
 | Afronding  

  
 

 
 

PRAKTIJKTAFELS 
 
1| Co-creatie & culturele participatie van ouderen met dementia 
     (en hun geliefden) 
Dementievriendelijke gemeente + kunst  = een creatieve combinatie. Doorheen 
voorbeelden van artistieke co-creatie en bestaande (buitenlandse) initiatieven tussen 
kunst en zorg, wordt u op verkenning meegenomen in de onvermoede creatieve 
mogelijkheden van kunst om ouderen met dementie en hun mantelzorgers te laten 
genieten en samen (met jongere generaties) zelf te creëren…De ingrediënten voor 
een artistiek co-creatie-initiatief dat meteen ook aan de beeldvorming van ouderen 
met dementie werkt worden toegelicht. 
Door Bie Hinnekint (stichter ‘The Courage to grow old’ en adjunct van de directie 
departement ouderenzorg OCMW Gent) 
 
2| De dementiemeter als instrument voor een dementievriendelijk Kuurne 
Een praktijktoetsing en in beeld brengen van het lokale dementiebeleid. 
Door Sarah Claeys (thuiszorgcoördinator OCMW Kuurne) en Veerle Baert (VVSG) 
 
3| Wat te doen bij vermissing van personen met dementie?  
De meerwaarde van een procedure en samenwerking tussen hulpverleners en politie. 
Door  Tine Vermeersch (stafmedewerker SEL Zuid-West-Vlaanderen) en Ilse Masselis 
(consulente ECD Sophia) 
 
4| Het Levend Geheugen:  een maatschappelijk draagvlak voor een betere  
      omgang met personen met dementie   
De ontwikkeling en implementatie van ouderenvriendelijke wandel- en 
rolstoelfietsroutes die reminiscentie-elementen aanbrengen en die in een ruimere 
context passen.  Het gaat dus ook over toegankelijkheid, mobiliteit, integratie en 
intergenerationeel werken. 
Door Jan Goddaer (directeur WZC De Weister Aalbeke)     
 
5| Startcampagne Dementievriendelijk Wielsbeke: bekendmaking 
     en visualisering. 
Hoe begin ik eraan ? Hoe informeer ik de inwoners van mijn gemeente? Hoe betrek ik 
de diverse doelgroepen en verenigingen? 
Door Filiep De Vos (voorzitter OCMW) en Jolien Vandersteene (referentiepersoon 



dementie) 
 
6| Klant blijft koning 
Mensen met dementie willen graag zo lang mogelijk deel blijven uitmaken van de 
samenleving. Zij kunnen dit echter niet alleen. Zij hebben de hulp van vrienden en 
familie nodig, maar ook van vertrouwde personen zoals handelaars en 
loketbedienden. In de documentaire Klant blijft koning getuigen vier mensen met 
dementie en hun partner/dochter wat een dementievriendelijke bejegening voor hen 
betekent. In de workshop staan we o.a. stil bij, hoe we met de DVD aan de slag 
kunnen gaan in  sensibiliserende acties en vormingen en hoe we acties naar 
handelaars kunnen organiseren. De inhoud van de DVD is toepasbaar op alle 
mogelijke doelgroepen. 
Door Claire Meire (coördinator ECD Foton)  
 
7| Mantelzorg, fijn dat je er bent 
Met het project 'Mantelzorg, fijn dat je er bent' wil de gemeente Knokke-Heist 
mantelzorgers sensibiliseren. Ze staan zelf vaak niet stil bij de essentiële rol dit ze 
vervullen en zijn zich niet bewust dat er mogelijkheden kunnen bestaan om hen hierin 
te ondersteunen. Erkenning, waardering en het bieden van een luisterend oor zijn 
hierbij essentieel. Mantelzorgers die zorg dragen voor een persoon met dementie 
ontbreken vaak informatie over mogelijke hulp die ze kunnen krijgen en dit zowel 
praktisch als inhoudelijk. Door het uitbouwen van een uniek aanspreekpunt binnen 
het project, informeren we en helpen we mensen op weg. 
Door Karel Hermans (coördinator thuiszorgplatform, OCMW Knokke-Heist)  

  
 

 
 

INSCHRIJVEN 
 
Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht. Graag uiterlijk op 20 april 2015.  

  

Inschrijven 

 

 

 
 

MEER INFORMATIE 
 
Dienst Welzijn - Provincie West-Vlaanderen 
T 050 403 329 E katrien.devliegher@west-vlaanderen.be  
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Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
T 050 403 401 
E an.de_vos@west-vlaanderen.be 

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Meer over de provinciale e-zine's  
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