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



Wat is dementie: symptomen, vormen en oorzaken
Neuroloog prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs

Als er een vermoeden van dementie is of als er een 
diagnose dementie wordt gesteld, roept dit heel wat 
vragen op, zowel bij de persoon zelf alsook bij de 
naaste omgeving. 
Over het algemeen staan geheugenmoeilijkheden op 
de voorgrond maar ook in stemming, persoonlijkheid 
en gedrag kunnen heel wat veranderingen optreden. 
Tijdens deze uiteenzetting wil prof. Dr. Engelborghs 
betrokken zorgdragers en hulpverleners uitgebreid 
informeren over de verschillende symptomen, oorzaken 
en meest voorkomende vormen van dementie. 
Het infomoment biedt handvaten ter ondersteuning 
bij het omgaan met en het inspelen op de persoon 
met dementie.

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

Maandag 30 september 2019 • 19u30

Maandag 18 november 2019 • 19u30

Maandag 28 januari 2019 • 19u30

Maandag 27 juni 2019 • 14u00

Belevingswandeling Vordenstein 
Samenkomst thv Bistro De Vlinder

U wordt van harte uitgenodigd om van onze zintuig
prikkelende, rolstoeltoegankelijke belevings wandeling 
te genieten. 
Laat de tijd even stilstaan, kom tot rust en geniet van dit 
prachtige domein samen met uw aandachtspersoon.
De uitverkoren plaatsjes zijn op het plan en in de tuin 
aangeduid. Voel u vrij om ze allemaal te bezoeken of 
om er maar ééntje te ontdekken.
De belevingskoffer met plannetje en bijhorende 
materialen worden uitgedeeld in Bistro de Vlinder, 
deze bevindt zich centraal in het park.
Na de wandeling is er gelegenheid tot nakaarten bij 
een drankje in de bistro.

Park Vordenstein, Bistro de Vlinder
Kopstraat 10, 2900 Schoten

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn

Zorg voor jezelf als mantelzorger
door Jolijn Deceulaer, thuiszorgconsulente

“De zorg voor een geliefde met dementie vraagt heel 
veel van mantelzorgers. 
Tijdens deze interactieve avond wordt eerst ingegaan 
op de nood waarom zelfzorg voor mantelzorgers 
belangrijk is. 
Nadien zullen er strategieën aangereikt worden waar 
mantelzorgers praktisch mee aan de slag kunnen gaan 
om beter en meer voor zichzelf te zorgen. 
Deskundige Jolijn Deceulaer zorgt voor een boeiende 
uiteenzetting waarbij praktische voorbeelden van 
mantelzorgers zullen omgezet worden in bruikbare tips. 
Je kan pas goed voor iemand anders zorgen, als je goed 
voor jezelf zorgt.”

WZC Rustenborg, 
Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem

Leven in dagdelen 
Een aangrijpend theaterstuk over dementie. 
Gebracht door het Wijnegems Theatergezelschap 
KWTG in samenwerking met Kladedder uit Zoersel.

Je zit bij een echtpaar, Robert en zijn vrouw, twee 
schijnbaar nog gezonde mensen en jong gepensio
neerd. Ze voeren een gesprek. Het lijkt een gewoon 
gesprek maar dat is het niet. En plots lijkt het nergens 
op. Wordt gisteren morgen? Of is vandaag gisteren? 
En waar is dan het hier en nu? De tijd is geen rechte 
lijn meer. Zo verward is het als dementie zich in je 
hoofd nestelt. 
Acteurs: Chris De Ridder en Rony Van Rumst 
Regisseur: Dani van Gompel
Auteur: Rita Scheelen

WZC Rustenborg, 
Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem
Inschrijven: lichtpunt@ocmwwijnegem.be


