Praatcafé Dementie
maandag 21 september 2020 in Heule

Alzheimer en dementie:
een wetenschappelijke benadering
door prof. dr. Christine Van Broeckhoven
Door de toegenomen welvaart leven we steeds langer. Dat is fijn, maar
deze vergrijzing brengt een hoop maatschappelijke uitdagingen met
zich mee. Dementie bijvoorbeeld, met de ziekte van Alzheimer als het
meest frequente ziektebeeld. Tegen 2050 verdubbelt het aantal patiënten. In de groep van 65-plussers sterft één op drie met dementie.
Professor Van Broeckhoven en haar team zetten zich dagelijks in om
dementie beter te begrijpen. Ze zoeken naar de oorzaken van dementie, trachten het ziekteproces te begrijpen en dragen bij tot het ontwikkelen van behandelingen en medicatie.
Tijdens haar lezing spreekt professor Van Broeckhoven over de werking van de hersenen en het effect van verouderen op het geheugen
en dementie. Ze legt uit wat de ziekte van Alzheimer is, hoe de ziekte
verloopt en hoe nieuwe behandelingen worden ontwikkeld. Ze geeft
inzicht in de verschillende risicofactoren die bijdragen tot het ontstaan
van de ziekte van Alzheimer, zoals genetica maar ook levensstijl.

Praktisch
Het praatcafé dementie vindt plaats op maandag 21 september 2020
om 19.30 uur in OC De Vonke, Lagaeplein 24 in Heule.
Wil je er graag bij zijn? Door de coronamaatregelen is reserveren
noodzakelijk. Reserveren kan via de Zorglijn op het nummer
050 20 76 76 of via mail naar zorglijn.westvlaanderen@cm.be.
De praatcafés dementie zijn gratis. Een mondmasker is verplicht bij
het binnenkomen en elke verplaatsing. Handgel is ter beschikking.
Meer info: Zorglijn, 050 20 76 76 of www.praatcafedementiewvl.be

Praatcafé Dementie
De Praatcafés Dementie Kortrijk zijn een initiatief van:

• de Woonzorgcentra:
De Korenbloem (Kortrijk)
Heilige Familie (Kuurne)
Heilige Familie (Deerlijk)
St-Vincentius (Kortrijk)
St-Vincentius (Avelgem)
St-Jozef (Moorsele)
Huize Ter Walle (Menen)
Heilig Hart (Kortrijk)
Eigen Tijd (Kuurne)
De Ruyschaert (Marke)
Ter Melle (Heule)
Biezenheem (Kortrijk)
St-Carolus (Kortrijk)
De Pottelberg (Kortrijk)
De Meers (Waregem)
St-Amand (Zwevegem)
Ceder aan de Leie (Harelbeke)
De Vlinder (Harelbeke)
De Weister (Aalbeke)
De Zon (Bellegem)
• Expertisecentrum voor Dementie,
‘Sophia’ (Kortrijk)
• het Ziekenhuis:
AZ Groeninge (Kortrijk)
In samenwerking met

V.u.: Johan Messely, Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk.

• de Thuiszorgdiensten:
Familiehulp Kortrijk
Wit-Gele Kruis Kortrijk
CM Zuid-West-Vlaanderen

