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Praatcafé dementie
“Bijeenkomst van en voor mensen 
met dementie, hun familieleden 
en mantelzorgers.”

2018

Praktische informatieDementie roept heel wat vragen op bij de 
persoon met dementie alsook bij zijn of 
haar naaste omgeving. 
Praatcafé dementie heeft tot doel zoveel 
mogelijk mantelzorgers, familieleden, 
vrienden,… van personen met dementie 
samen te brengen om te praten over het 
leven met een persoon met dementie. 
‘Lichtpunt’ wil dementie bespreekbaar 
maken en de zorgen van alle betrokkenen 
‘verlichten’. Ervaringen uitwisselen en het 
aanreiken van hulpmiddelen kunnen al een 
hele steun bieden. 
Er is voldoende ruimte voor vragen of 
bedenkingen, maar luisteren kan net zo 
goed. Op die manier wil Lichtpunt naast 
deskundige informatie, de betrokkenen 
de kans geven om elkaar op een informele 
manier en in een ontspannen sfeer te 
ontmoeten. 



Wie beschermt je 
als je het zelf niet meer weet?
Vrederechter Herlinde Van de Wynckel

Hoe kunnen we de persoon in kwestie beschermen 
tegen zichzelf, tegen vergeetachtigheid, tegen 
verkeerde beslissingen of foutieve inschattingen? Hoe 
kan vermeden worden dat deze persoon zich onbewust 
zijn bezittingen laat ontnemen of dat er beslissingen 
tegen zijn of haar wil worden genomen, zoals bijvoor
beeld het al dan niet verhuizen naar een WZC?  Om 
het welzijn en de veiligheid van deze personen te 
vrijwaren, moeten dergelijke vragen gesteld worden. 
Op deze infoavond krijgt u een uitgebreid zicht op de 
wettelijke en juridische mogelijkheden en bepalingen 
betreffende wilsonbekwaamheid, bewindvoering, 
ver tegenwoordiging… 
Voorafgaand is een interactief mantelzorgersgesprek 
mogelijk.

LDC ’t Dorp,
Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten

Maandag 17 september 2018 • 19u30

Dinsdag 20 november 2018 • 14u00

Maandag 19 februari 2018 • 19u30

Maandag 28 mei 2018 • 19u30

Verhuis naar het WoonZorgCentrum, 
plegen van de machtsgreep en 
schuldgevoelens bij familie
Klinisch psycholoog uit de ouderenpsychiatrie 
UZ Leuven Luc Van de Ven

Wanneer de verhuis naar het WZC onafwendbaar 
wordt, komt de geborgenheid en veiligheid van de 
ouder- kindrelatie vaak onder spanning te staan. De 
kinderen dienen een machtsgreep te plegen en kunnen 
zich niet meer beroepen op de adviserende mening 
van de ouder. Dit vraagt een steeds weer bijstellen van 
de voorheen vertrouwde omgangsvormen. Naast de 
schuldgevoelens waartegen de familie onvermijdelijk 
aanbotst, is er ook het anticiperend rouwen. Tijdens 
deze boeiende uiteenzetting van Luc Van De Ven, 
worden schuld, schaamte, rouw… in een verhelderende 
context geplaatst. 

LDC ’t Dorp,
Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn

Zorg bij de eerste symptomen van dementie.
Huisarts Peter Missotten

Bij dementie of het vermoeden ervan is een vroege 
diagnose belangrijk. De vertrouwde huisarts kent de 
persoon met dementie het best. Het stellen van de 
diagnose is geen eenvoudige vaststelling maar een 
proces dat bestaat uit verschillende contactmomenten. 
Door een tijdige diagnose kunnen personen met 
dementie en de familie sneller de ernst van de situatie 
inschatten en de gepaste maatregelen nemen.Men gaat 
vooruit kijken welke behandelingen en benaderingen 
voor de betrokkenen mogelijk zijn en welke hun 
voorkeur zouden hebben. 
Voorafgaand is een interactief mantelzorgersgesprek 
mogelijk.

Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

Theatervoorstelling Oblivium
“Een mens zou eens goed moeten kunnen 
snoeien in zijn hoofd”

Op een subliem menselijke manier beschrijft auteur 
Marnick Bardijn hoe het leven van een ouder echtpaar 
drastisch verandert wanneer dementie hun relatie 
binnensluipt. Edelhart Moens speelt op onnavolgbare 
wijze de rol van René, een man die lijdt aan 
dementie. Kris Vervloet ‘is’ Malou, zijn echtgenote. 
Langzaamaan wordt ze geconfronteerd met een 
veranderende gezinssituatie. René raakt meer en 
meer verward, haalt verleden en heden door mekaar. 
De Theaterfactorij creëert met deze voorstelling rond 
vergeten een bijzonder, maar ook zeer herkenbaar 
verhaal.
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