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Het blijven rare tijden... We hebben al één en ander achter de rug en de nieuwe maatregelen dwingen ons 
opnieuw tot stilstand. We moeten nog een tijd verder met dat coronavirus. Want één ding is duidelijk, dit virus 
laat zich niet zomaar klein krijgen.

Het grote verschil met de eerste golf is dat we nu naar de winter toe gaan. De dagen worden koud en kil; 
bovendien worden ze nu ook korter en donker. Het gevolg daarvan is dat iedereen zich nog meer terug trekt 
in zijn eigen huis, dat de straten en pleinen leeg zijn, dat mensen steeds minder contact kunnen hebben...

Maar wat gaan we dan doen vandaag? Vroeger stond onze agenda goed gevuld tijdens de week en nog 
meer in het weekend. Dit is heel sterk veranderd nu; onze agenda is bijna leeg. En daar voelen de meeste 
mensen zich niet gelukkig bij.

Het is natuurlijk altijd bang afwegen, wat kan nog, wat mag nog? Waaraan durf je nog deel te nemen? Kan 
je erop vertrouwen dat activiteiten volledig corona proof georganiseerd worden? Ja! Heel zeker ja! Het is 
aan ons, de Praatcafés Dementie, om te tonen dat we in heel veilige omstandigheden activiteiten kunnen 
organiseren. Ik weet zeker dat dit mogelijk is!

Maar... helaas zijn de corona cijfers momenteel zo dramatisch slecht dat onze overheid moest ingrijpen: 
zopas werd de beslissing genomen om alle activiteiten opnieuw stil te leggen. Zo ook de Praatcafés 
Dementie. Met spijt in het hart moeten we de Praatcafés voor november weer annuleren. Ik heb er alle 
begrip voor dat deze maatregelen nodig zijn want dit is de enige manier om de kracht van het virus te breken. 
De gezondheid van onze mensen met dementie en hun mantelzorgers komt op de eerste plaats!

En toch ben ik er even goed van overtuigd dat verenigingen broodnodig zijn om onze samenleving warmer 
en sterker te maken. Ik weet dat jullie allemaal nood hebben aan sociaal contact, aan ondersteuning van en 
met elkaar. Daarom hebben we in deze nieuwsbrief een rubriek opgenomen met voorzieningen waar je als 
mantelzorger van een persoon met dementie terecht kan voor ondersteuning. Neem zeker eens contact; het 
zal je een positief gevoel geven.

Met de Praatcafés Dementie zullen we meer dan ooit moeten zoeken naar andere vormen van contact: meer 
via de nieuwsbrieven, eventueel via digitale Praatcafés of misschien later in kleinere groepjes? We zullen in 
de werkgroepen de koppen bij elkaar moeten steken (digitaal) en bekijken hoe we het verder aanpakken.

Je hoort er alleszins nog wel van!



Kortrijk Ieper Poperinge

ANNULATIE

Draagkracht en draaglast  
van de mantelzorger

door Els Verhagen, referentie- 
persoon dementie dMW-CM

maandag 30 november  
om 14.00 uur

CC De Vonke 
Lagaeplein 24 in Heule

ANNULATIE

Van thuiszorg tot residentiële 
zorg: opvang en begeleiding van 
een persoon met dementie

door de werkgroep Praatcafé  
dementie Ieper/Poperinge

dinsdag 10 november 
om 14.00 uur

CC Het Perron,  
M. Fochlaan in Ieper  
(naast het station)

ANNULATIE

Van thuiszorg tot residentiële 
zorg: opvang en begeleiding van 
een persoon met dementie

door de werkgroep Praatcafé  
dementie Ieper/Poperinge

donderdag 26 november 
om 14.00 uur

LDC De Bres, 
Veurnestraat 15  
in Poperinge

Ongeveer 70% van de personen met dementie woont thuis. Ze worden grotendeels begeleid en  
verzorgd door mantelzorgers, al dan niet ondersteund door professionele hulp- en zorgverleners. 

Mantelzorger ben je wanneer je als partner, kind, familielid, buur of vriend  
een zorgbehoevende persoon helpt bij (een deel van) de zorg in de thuisomgeving.  
Deze zorg ligt rondom de persoon ‘als een warme mantel’. 

Mantelzorgers vinden het meestal vanzelfsprekend dat ze deze zorgen op zich nemen.  
Voor sommigen is het hard, maar voor anderen is het een manier om iets terug te doen.  
Zij vinden het normaal en zinvol om de mantelzorg op te nemen. We weten uit onderzoek  
dat ondersteuning van mantelzorgers het verschil kan maken tussen volhouden of eronder doorgaan. 

Waar kan je terecht voor ondersteuning
 
als mantelzorger van een persoon met dementie?

Geannuleerde activiteiten
 
door de nieuwe coronamaatregelen



Ben je op zoek naar ondersteuning dan kan je bij volgende diensten terecht:

• De expertisecentra dementie 
Het regionaal expertisecentrum dementie Sophia is er voor iedereen die op één of andere wijze, van ver 
of dichtbij, te maken krijgt met dementie. Zij bieden een luisterend oor voor het verhaal van personen 
met dementie en hun omgeving. Zij geven informatie en advies over dementie en doen aan professionele 
hulpverlening om een gepast antwoord te vinden.

www.dementie.be/sophia 

sophia@dementie.be 

056 32 10 75 

• De Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 
De dienst maatschappelijk werk van CM bouwt de zorgbegeleiding van de personen met dementie en de 
mantelzorgers uit. De dienst maatschappelijk werk van CM is een  aanspreekpunt voor alle informatie 
en advies over (niet-medicamenteuze) zorg en de begeleiding van iemand met dementie. Concreet gaat 
het om informatie en advies over financiële mogelijkheden, administratieve bijstand, mogelijkheden in de 
thuiszorg en psychosociale ondersteuning en begeleiding.

www.cm.be/dementie 

zorglijn.westvlaanderen@cm.be 

050 20 76 76  

• Sociale diensten/diensten thuiszorg van je gemeente 
Je kunt vaak ook terecht bij de sociale diensten van je gemeente, OCMW of CAW.  
Ook de sociale diensten van de ziekenhuizen helpen je verder bij vragen.

• Alzheimer Liga Vlaanderen vzw 
De Alzheimer Liga Vlaanderen is een patiëntenvereniging en een vrijwilligersorganisatie. De Liga is een 
belangrijk en betrouwbaar aanspreekpunt voor personen met alle vormen van dementie, jongdementie, 
mantelzorgers, familieleden en –groepen.

www.alzheimerliga.be 

hulpvragen@alzheimerliga.be 

gratis luister- en infolijn (elke werkdag van 9u tot 21u) 0800 15 225 

Deze tekst werd overgenomen uit het nieuw magazine 
“Dementie, als je ermee te maken krijgt.”  

Deze brochure is gratis voor mantelzorgers en kan verkregen  
worden bij het regionaal expertisecentrum dementie Sophia  
en de diensten Maatschappelijk Werk van CM. 



... het Steunpunt Mantelzorg je graag uitnodigt voor de online webinar:   
“Mantelzorg in tijden van COVID-19: Bouwstenen voor ondersteuning.”

Wat? 
• Mantelzorgers aan het woord: je hoort oprechte getuigenissen van mantelzorgers.
• Wetenschappelijk onderzoek HOGENT en Steunpunt Mantelzorg: je krijgt uitleg  

en cijfers over het onderzoek over de beleving van mantelzorgers in tijden van Covid-19.
• Je maakt kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden.
• Reflecties van beleidsmakers.
• Je krijgt een overzicht van mantelzorgondersteuning.

Voor wie?  
Voor mantelzorgers en professionele hulpverleners.
 

vrijdag 27 november 2020, van 10.00 tot 12.30 uur

De webinar is gratis. Inschrijven is verplicht  
en kan via steunpuntmantelzorg.be/kalender.  
Na inschrijving ontvang je de dag voor de webinar  
de zoomlink om alles mee te volgen.

  
  

?



Wist je dat... ?
 
interessante weetjes


