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Tweemaandelijkse bijeenkomst voor mensen 
met dementie, hun familieleden en iedereen 
die zich op de een of andere manier betrokken 
voelt bij het onderwerp dementie uit de regio 
Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht, Kampen-
hout, Keerbergen, Rotselaar, Tremelo...

Locatie: GC Den Breughel
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht

Aanvangsuur: 19.30 uur

Inkom: gratis!

Wat is praatcafé dementie?Meer informatie?

Het praatcafé is een ontmoetingsplaats voor 
familieleden van personen met dementie en 
andere geïnteresseerden. Ook personen met 
dementie zijn uiteraard van harte welkom.

In het café leidt doorgaans een gastdeskundige 
een thema rond dementie in. Telkens staat een 
ander onderwerp centraal. Hierna volgt een 
gedachtewisseling met de aanwezigen.

We streven naar een zo gemoedelijk en infor-
meel mogelijke sfeer.

Tijdens het praatcafé dementie is er volop 
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met 
lotgenoten of in gesprek te gaan met aanwe-
zige professionelen uit diverse organisaties. 
Gewoon luisteren kan echter ook. U kan ook 
telkens onze informatiestand bezoeken.

Het praatcafé is volledig vrijblijvend.

Interessante websites:
• www.dementie.be
• www.onthoumens.be
• www.omgaanmetdementie.be
• www.alzheimerliga.be
• www.jongdementie.info

Voor meer informatie kunt u terecht bij de orga-
nisatoren:
• wzc Den Olm

Sara Mahieu, 015 50 03 78

• Geheugenkliniek/Geriatrisch dagziekenhuis 
van het Imeldaziekenhuis
Lieve Boogmans, 015 50 64 50

• wzc Damiaan
Katty Van Woensel, 016 53 05 13

• Landelijke Thuiszorg
Ellen De Vroe, 016 24 49 13

• E-mail: kompas@dementie.be

Voor professionelen:
er worden geen Vormings- of aan- 
wezigheidsattesten uitgereikt!



2019
Jaarprogramma

Dinsdag 29 januari 2019

Dinsdag 4 juni 2019 Samenwerking Haacht-Kampenhout

Dinsdag 24 september 2019

Dinsdag 26 november 2019
Dinsdag 2 april 2019

“De eerste tekenen van dementie. Wat nu? Waar 
naartoe: huisarts? Geheugenkliniek? ...”

Spreker: Mevr. Karen Nijs, psychologe  
wzc Damiaan

“Het lelijke eendje - een bredere kijk krijgen 
op wie je bent als mantelzorger”

Spreker: Mevr. Katja Van Goethem, freelance 
medewerkers MEMO, medewerker zorgcirkels 
jongdementie

Ook dit jaar is er een samenwerking tussen 
ons praatcafé Het Kompas in Haacht en het 
praatcafé in Kampenhout. Zowel de data als 
de thema’s zijn op elkaar afgestemd. We orga-
niseren samen één bijeenkomst in september 
2019.

Programma Kampenhout

Dinsdag 26 februari 2019 om 19 uur 
“Wat is dementie?” 
Door Marieke Verbiest, neuropsychologe

Dinsdag 23 april 2019 om 19 uur 
“Heeft het nog zin dat ik langs ga: op bezoek 
bij personen met dementie.” 
Door Greet Herkes, dementiecoach

Dinsdag 22 oktober 2019 om 19 uur 
“Het maaltijdgeheugen bij personen met de-
mentie (slikproblemen).” 
Door Marijke Vanderheyden, logopediste

Dinsdag 3 december 2019 om 19.30 uur 
Theatermonoloog “Mistig landschap” 
Door Musicarte

De bijeenkomsten in Kampenhout gaan door in 
wzc Molenstee, in de Heidetuin 
Gemeenteplein 1.

Toneelvoorstelling gaat door in de Glazen zaal 
van het OCMW.

Meer info? wzc.ergo@ocmw-kampenhout.be 
of 016 31 43 28.

“De Wondere Wereld van Dementie - over de 
inzichten van Dr. Anneke Van Der Plaats”

Spreker: Mevr. Erica van de Veerdonk, ver-
pleegkundige en Sociaal Gerontoloog, lid van 
het BreinCollectief Nederland

“Dementie: blijf in beweging! Mogelijke 
oorzaken van signaalgedrag”

Spreker: Dhr. Kris De Quick, Business Deve-
lopment Manager woonzorgcentra bij ortho-
pedisch bedrijf Vigo

“Dementie en voorafgaande zorgplanning 
(levenseindebeslissingen)”

Spreker: Dhr. Paul Destrooper, LEIFconsulent - 
LEIF? LevensEinde Informatie Forum

www.breincollectief.nl 

Reservatie noodzakelijk!

Avond in samenwerking met Praatcafé  
dementie, Kampenhout

www.onthoumens.be
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