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NIEUWSBRIEF  
MAART 2020 

 

KORTRIJK IEPER en POPERINGE 
Vroegtijdige zorgplanning, ook bij  

personen met dementie?  
door Mieke Werbrouck - ‘Huis van de Mens’ 

 
Maandag 9 maart 2020 om 14.00 uur  
in OC De Vonke, Lagaeplein in Heule. 

 
De laatste jaren is het zorglandschap drastisch 
veranderd: vroeger besliste de arts eenzijdig over 
de behandeling van zijn patiënt. Nu moet hij 
méér en beter informeren en overleggen over 
‘wat er kan’ en ‘wat de verschillende opties zijn’. 
Zo moet hij rekening houden met wat mensen zelf 
belangrijk vinden. Denken we maar aan: wat 
is voor deze persoon in zijn concrete situatie de 
beste zorg? Wat wil de persoon zelf als hij 
misschien zelf geen beslissingen meer kan nemen? 
Wat zegt de wetgeving over euthanasie bij 
oersonen met dementie? Waar kan je de nodige 
documenten vinden om je wensen vast te leggen? 
Moet je hiervoor naar de notaris? 
Het wordt een boeiende uiteenzetting met een 
toelichting over het belang en de mogelijkheden 
van vroegtijdige zorgplanning. 
 

 
Voor deze praatcafés hoeft u 

niet in te schrijven 
gratis inkom 

 
info:  

dienst maatschappelijk werk CM ZWVL  
056-52 63 14 – dmw.zwvl@cm.be 

 
 

Filmvoorstelling ‘Still Alice’ 
 

 
 
Deze aangrijpende film vertelt het verhaal van 
Alice Howland, die als professor aan een 
universiteit op een dag merkt ze dat ze steeds 
vaker dingen vergeet. Een lokale neuroloog 
bevestigt haar ergste nachtmerrie. Alice heeft 
Alzheimer. 
Gesteund door haar man, 2 dochters en hun zoon, 
probeert Alice zo lang mogelijk een normaal leven 
te leiden. Wanneer de ziekte zich sneller ontwik-
kelt dan verwacht, lijkt het echter een kwestie 
van tijd voordat Alice niets en niemand meer 
herkent. Een aanrader voor iedereen die 
geconfronteerd wordt met dementie. 
 

Praktisch 
 

Dinsdag 17 maart 2020 om 14 uur 
in CC Het Perron, M. Fochlaan 1 in Ieper 

 
Donderdag 19 maart 2020 om 14 uur  

in LDC De Bres, Veurnestraat 15  
in Poperinge 
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2° THUISZORGBEURS DEMENTIE  
Zaterdag 25 april 2020 

13.30 -18 uur | OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule 

 
S 

 

 
· 

Een interactieve beurs 
met talrijke info-standen.  

Het bestaande 
zorgaanbod voor personen met dementie 

wordt in de kijker geplaatst. 
Het dienstenaanbod in de thuissetting 

wordt op een laagdrempelige 
manier (beter) kenbaar gemaakt.  

 
Mantelzorgers en personen met 

dementie kunnen er informatie verkrijgen 
over o.m. zinvolle tijdsbesteding, 

zorg aan huis, diagnose en (medische) 
informatie, mogelijke 
ondersteuning en zorg  
voor mantelzorgers. 

voordrachten op de beurs 

14 uur: voordracht  
“Juridische aspecten  

bij dementie” 
 
Door Prof. Dr. J. Vande Moortel, Faculteit genees-
kunde en gezondheidswetenschappen UGent 
Bij de zorg voor een persoon met dementie komt 
veel kijken, ook vaak juridische vragen.  
Tijdens deze voordracht wordt dieper ingegaan op 
het aanstellen van een bewindvoerder, volmachten, 
rijgeschiktheid e.d.m 
 

Opgelet:  
Zodra de voordracht begint, gaan de deuren dicht en 

kan u deze uiteenzetting niet meer bijwonen.  
Dit, om de voordracht niet te storen. 

16 uur: voordracht 
“Wat als thuiszorg 

niet meer mogelijk is? 
Is een woonzorgcentrum betaalbaar?” 

 
Door Ilse Vindevogel, dmw CM Zuid-West- 
Vlaanderen 
U krijgt een overzicht van de opvangmoge-
lijkheden om de mantelzorger in de thuis-
zorg te ondersteunen.  
En als een een permanente opname zich 
opdringt, zijn er bovendien heel wat 
vragen over de betaalbaarheid en 
mogelijke financiële tussenkomsten. 

 

Info of vragen 
thuiszorgbeursdementie@gmail.com. 

 

Een organisatie van het Praatcafé Dementie 
Kortrijk i.s.m. Stad Kortrijk 

en Expertisecentrum Dementie Sophia. 
 

 

 Op 6 maart gaat Jan Vanneste, tot voor kort coördinator van de 
 Praatcafés Dementie in Zuid-West-Vlaanderen op SWT (vroegere 
 brugpensioen). Els Verhagen neemt de coördinatie van Jan over. 
 
 Voor deze 10-jaar samenwerking dankt Jan de mantelzorgers en 
 medewerkers van de stuurgroep, de werkgroepen van de Praatcafés 
 Dementie en hoopt dat deze activiteiten voor de mantelzorgers van 
 een persoon met dementie een ‘hart onder de riem’ zijn in de 
 dagelijkse zorg voor hun geliefd persoon met dementie. 



PRAATCAFES DEMENTIE in MEI 
IEPER - POPERINGE 

 

- IEPER 
 

POPERINGE 

Di 12/5 om 14u 
‘Verwenmoment voor mantelzorgers  

én hun persoon met dementie’ 
 

 
 

Di 12/5 om 14u in zaal DE KLEPPER, 
Kanteelpad 4, 8900 Ieper 
 
Verzorgenden van de dienst Familiehulp van de 
regio Ieper zorgen voor een verwenmoment 
voor mantelzorgers én hun persoon met 
dementie.  
Naast een muzikale omkadering door een 
accordeonist, kan u genieten van een. hand-, 
haar-, enkele culinaire proevertjes en 
gezelschapsspelen. 

opgelet: 
inschrijven is noodzakelijk  

en dit vóór 2 mei  
bij dmw.zwvl@cm.be  
of bel 056 52 63 12 

 

Do 14/5: om 14u 
‘Omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag 

bij een persoon met dementie’ 

 
door Els Verhagen 

Bij de zorg voor een persoon met dementie 
komt veel kijken. Ondanks de beschikbare 
informatie, blijven mantelzorgers dikwijls 
met veel vragen zitten. We willen hierop 
ingaan en handvaten aanreiken om er beter 
mee te kunnen omgaan. 
 

 
 

 

 
 

Website van de Praatcafés Dementie  
in West-Vlaanderen. 

www.praatcafedementiewvl.be 
 

U vindt het agenda met alle activiteiten  
van de Praatcafés dementie in de provincie. 

 
Er zijn immers Praatcafés in  

de regio Kortrijk, de regio Ieper-Poperinge, 
in de regio Brugge, Oostende, Veurne en Diksmuide. 

 
Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief  

en u krijgt via mail alle informatie. 
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MANTELZORGCAFE 
WAREGEM 

PRAATCAFE DEMENTIE 
RENINGE 

“Financiële tussenkomst in de (Thuis)zorg” 
door Wouter Beheyt,, dmw CM Waregem. 

Donderdag 30 april 2020 van14.00u. tot 16.00u 
in zaal de Mustang (tegenover CC De Schakel). 

Als mantelzorger weet je dat er naast de dagelijkse 
zorg ook een financiële zorg kan zijn. Het 
zorglandschap verandert snel en sommige financiële 
tussenkomsten kregen een nieuwe naam. Wie kan er 
aanspraak opmaken, welke zijn de voorwaarden en 
hoe verloopt de procedure ? … Tegelijk worden alle 
tussenkomsten en premies overlopen, die de 
thuiszorg kunnen ondersteunen. 

 

Kostprijs: 2 euro, incl. koffie  
(UiTpas kansentarief is 0,40 euro) 

inschrijven uiterlijk 1 week vooraf in het 
Welzijnshuis, 056/62 97 36 of 

mantelzorg@welzijn.waregem.be 
 

“Still Alice” 
filmvoorstelling over een vrouw, die  
geconfronteerd wordt met de ziekte  

van Alzheimer. 
 

Dinsdag 24 maart om 14u  

in  OC Het Oud Gemeentehuis,  
Dorpplaats 7, Reninge. 

 

 
Deze aangrijpende film vertelt het verhaal van 
Alice Howland, die als professor aan een 
universiteit op een dag merkt ze dat ze steeds 
vaker dingen vergeet. Een lokale neuroloog 
bevestigt haar ergste nachtmerrie. Alice heeft 
Alzheimer. Gesteund door haar man, 2 dochters 
en hun zoon, probeert Alice zo lang mogelijk 
een normaal leven te leiden. Wanneer de ziekte 
zich sneller ontwikkelt dan verwacht, lijkt het 
echter een kwestie van tijd voordat Alice niets 
en niemand meer herkent. Een aanrader voor 
iedereen die geconfronteerd wordt met 
dementie. 

WARM AANVOLEN 

TONEEL over dementie ‘AVOND’  
wordt verder uitgerold in West-Vlaanderen 

Het succes van de 12 toneelvoorstellingen ‘avond’, 
waarmee we sinds het najaar 2018 méér dan 1.500 
tevreden aanwezigen telden, inspireerde de 
stuurgroep van de Praatcafés Dementie in Zuid-
West-Vlaanderen, om dit aanbod in onze provincie 
verder uit te rollen.  
In een mail werden de thuiszorgdiensten, de 
woonzorgcentra, de lokale dienstencentra en de 
seniorenverenigingen geïnformeerd over dit aanbod. 
 
De organisatie van dit toneelstuk kost 450 euro + 
verplaatsingskosten vanuit Watou. Participerende 
organisaties aan het Praatcafé Dementie in  
Zuid-West-Vlaanderen krijgen 100 euro korting. 

Zo organiseerde een woonzorgcentrum dit 
toneelstuk in samenwerking met een socio-culturele 
vereniging van senioren en vroeg 9 euro toegang.  
Er waren 141 aanwezigen. Bereken gerust zelf hun 
financieel plaatje, zonder rekening te houden met 
de inkomsten van drankverkoop. 

Voorstel van programma : 
- Welkom door de organisator 
- Situering van het verhaal (10’) 
- Toneelvoorstelling (50’) 
- Epiloog met korte duiding van de 

problematiek van dementie (15’) 
- Afronding door de organisator 

 

Wie interesse heeft in dit succesvol toneelspel, 
kan contact opnemen met Jan Vanneste op 

0473 63 45 18 of mail: janvanneste@telenet.be 
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