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Nieuwsbrief 3/2019 (19/03/2019 
 

1. Nieuws over “dementie@home” 
De flyer is er eindelijk. En vandaag werden de visitekaartjes afgeleverd. 

  
Ondertussen hebben de WZC’s in Limburg en enkele in Antwerpen een mail 
gekregen om mogelijke afspraken te maken om  langs te komen. 
Sommige WZC’s zijn ondertussen bezocht en de flyers afgegeven. Tot nu toe is 
iedereen heel positief over. 
 
A03_Inmaken is nu aangevuld met een kookboek. 
A08_1ste kommunie. Ben eindelijk in het bezit gekomen van een kostuum. 
Schoenen zijn besteld en zoek nog een hemd en kousen. Als deze volledig is zal 
dit ook in de koffer verwerkt worden. 
A13_mijnverleden is afgewerkt (als er stukken bijkomen worden die nog in 
verwerkt. Hier zal zeker een nieuwe foto komen. 
A15_Pasen is voorlopig afgewerkt (eidopjes en –mutsen zijn onderweg) 
 
A14_Werkmaterialen is nu in verwerking 
A16_Boerderij, zal verspreid worden over vermoedelijk meerdere koffers door de 
volume en hoeveelheid. Ze kunnen uiteraard samen verhuurd worden. Volgende 
keer meer hierover. 
 

2. Website zelf 
Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief 02/2019 heel wat “schoonheidsfoutjes” 
ontdekt op de website. Gelukkig hebben een aantal mensen me hierop attent 
gemaakt! Deze zijn nu aangepast. 
 
Home: waar men de info over deze zaak vindt 



Huren: hier staan de koffers die afgewerkt zijn. Ook enkele koffers die 
binnenkort behandeld gaan worden. 
Kopen: enkele stukken zijn nu te bezichtigen en kunnen gratis uitgeleend 
worden voor een week. Nu zijn de voorbereidingen volop bezig om voelschorten 
te kunnen maken.  Ondertussen zijn we gestart met een prototype die we in 
opdracht doen. 
Tips: hier kan men tips vinden hoe men met een persoon met dementie om kan 
gaan. 
Sociale info: hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen 
plaatsen die steeds geuptodated wordt. 
1. Alzheimer Liga Vlaanderen  

Neem vlug een kijkje want hun website is helemaal vernieuwd.  
 

2. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (ECD-Vlaanderen) 
2.1. Verwijsgids Dementie Limburg 

Gekoppeld aan het dementiekompas werd ook de ‘Verwijsgids 
Dementie Limburg’ gerealiseerd. 
 
Wat is het? 
De verwijsgids bevat contactgegevens van Limburgse diensten 
en organisaties in de zorg voor personen met dementie. 
 
Hoe is de verwijsgids opgebouwd? 
 

 
 
De verwijsgids bevat een aantal hoofdstukken: 
 Niet-pluis-gevoel en diagnosefase 
 Omgaan met dementie 
 Jongdementie 
 Opvangen, (verz)zorgen, grenzen stellen 
 Veiligheid 
 Financiële en praktische hulp 
 Contactgegevens 
 Nuttige websites 

 

  
Deze hoofdstukken komen overeen met de opbouw van het 
dementiekompas. In elk hoofdstuk kan u uitgebreide informatie 
vinden, alsook verwijzingen naar contactgegevens. 
 
Hoe gebruik je de verwijsgids? 
Klik hier  om de verwijsgids te openen. 

http://www.dementie.be/ecdcontact/wp-content/uploads/sites/13/2019/02/Verwijsgids-dementie-Limburg-versie-22-2-19-website.pdf
http://www.dementie.be/ecdcontact/wp-content/uploads/sites/13/2019/02/Verwijsgids-dementie-Limburg-versie-22-2-19-website.pdf


Gebruik de inhoudstabel om gericht te zoeken en klik door op de titels. 
Bij elk(e) vernoemd(e) aanbod en/of organisatie kan u doorklikken via 
een link naar de contactgegevens onderaan de verwijsgids. 
Indien u op zoek bent naar een specifieke actor kan u ook de 
zoekfunctie gebruiken. 
Bvb. U bent op zoek naar een centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg,druk dan de toetsen ‘Ctrl’ en ‘F’ gelijktijdig in en typ 
‘CGG’ in de zoekbalk. 

 
Oproep 
Als Limburgs Expertisecentrum Dementie zijn wij ervan overtuigd dat 
het dementiekompas en de verwijsgids dementie Limburg 2 
hulpmiddelen zijn die een grote meerwaarde kunnen betekenen voor 
u als hulp- of zorgverlener of mantelzorger in de zorg voor de 
Limburgse personen met dementie! Wij hopen dan ook dat u er gretig 
gebruik van zal maken en het bestaan ervan zal doorgeven aan 
collega’s en mantelzorgers. 
Om deze Verwijsgids Dementie Limburg steeds up-to-date te 
houden, hebben we uw hulp nodig! 
Zijn de gegevens niet helemaal correct, onvolledig en/of heeft u een 
aanbod dat nog niet opgenomen is in de gids, laat het ons weten via  
ecd.contact@hogevijf.be! 
De kostprijs van de “dementiekompas” zijn voor: professionelen 
3€/stuk; studenten 2€/stuk; mantelzorger 1€/stuk. Prachtig uitgewerkt 
en heel praktisch. Je kan deze kompas bestellen bij ECD Contact 
Hogevijf Campus Banneux, Hadewijchlaan 74 3500 Hasselt.  
 

3. Belgische Contactgroep Dementie: (ex)mantelzorgers en personen met 
dementie ( BCD MZ & PMD) 

4. Belgische Contactgroep Dementie voor zorgverleners (BCD ZV) 
5. Muziek en Dementie (hieronder meer) 

 
Nieuws: alle nieuwsbrieven komen hier terecht. 
Giften: als eenmanszaak kan ik geen fiscaal attest opmaken. Dit is alleen voor 
de VZW’s. Jammer, maar ik heb een keuze moeten maken. Het is dus beter om 
rechtstreeks op de rekening te storten en niet via de website. Want dan gaat er 
een provisie af. Op termijn zal dit dan ook verdwijnen. 
Contactgegevens: 

 
 

  

mailto:ecd.contact@hogevijf.be


3. Weetjes 
 

A. Ik, Jij, Samen MENS: een referentiekader voor kwaliteit 
en leven, wonen en zorg voor personen met dementie / 
Herlinde Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert 

 
Een integraal referentiekader voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van 
personen met dementie. Voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met 
dementie en hun mantelzorgers in contact komen. 
 
In Vlaanderen leven 132.000 mensen met dementie. De verwachting is dat 
dat er tegen 2035 188.000 zullen zijn. In opdracht van Jo Vandeurzen, 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, werkten Herlinde 
Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert van het Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen een integraal referentiekader uit voor de kwaliteit van 
leven, wonen en zorg van personen met dementie. 
 
Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en samen met vele 
zorgvoorzieningen, vrijwilligers, mantelzorgers en personen met dementie 
bogen ze zich over vragen als ‘Wat is kwaliteit van leven, wonen en zorg 
voor wie dementie heeft?’, ‘Zijn de idealen die nagestreefd worden 
haalbaar?’, ‘Van welke inspirerende praktijken/personen kunnen we leren?’, 
‘Hoe kunnen de verschillende sectoren elkaar versterken?’ en ‘Hoe kan dat 
vorm krijgen op de werkvloer?’ 
 
Ik, jij, samen mens is een inspiratiewerk voor alle zorgvoorzieningen die met 
mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen, van 
thuisvoorzieningen tot woonzorgcentra en ziekenhuizen. Binnen de 
zorgvoorzieningen richt het referentiekader zich in de eerste plaats tot 
directieleden, stafmedewerkers, direct leidinggevenden, kwaliteitscoördina-
toren en referentiepersonen dementie. Zij staan immers aan het roer van een 
organisatie die streeft naar kwaliteit van leven, wonen en zorg. Het is hun 
taak om, zoals dit boek, te vertrekken van de beleving en de noden van 
mensen met dementie en van daaruit een visie op goede zorg gestalte te 
geven. Door aan elk hoofdstuk doelstellingen en een reflectie-instrument toe 
te voegen, wil dit referentiekader voorzieningen uitdagen om met 
medewerkers na te denken over goede zorg. 
Uitgeverij EPO 
Jaar uitgave: 2018 
Bindwijze: paperback 
Aantal pagina’s: 240p 
ISBN: 978-94-9267-149-2 



Prijs: 27,50€ via Expertisecentrum dementie nu aan 24,95€ 

 
 Prachtig werk. Een must voor iedereen die met “zorg” bezig zijn.  
 Geïnteresseerden kunnen hier een kijkje komen nemen. Eventueel kan ik 

proberen deze te bestellen. 
 

 

B. Muziek en Dementie 

Wij kunnen met trots meedelen dat het gloednieuwe platform “Muziek & 
Dementie” online staat! 
http://www.muziekendementie.com/ 
 
Een topteam samengesteld door Hanne Deneire ontwikkelde dit voor jou om 
het bijzondere dagelijkse werk in de zorg voor mensen met dementie 
aangenamer te maken en tegelijkertijd de werklast te verlichten. Want zeg nu 
zelf, wie wordt er niet vrolijk van muziek? 
Met dit platform wil Hanne Deneire, auteur en projectleider van ‘De Stem van 
ons Geheugen’ haar kennis delen. Na 10 jaar in heel Europa werkzaam te 
zijn geweest in de zorg, gaat zij nu verder met het volgende hoofdstuk in 
haar leven: Children are Composers. 
 
Samen met House of Music, het expertisecentrum Dementie en WZC Den 
Olm in Bonheiden heeft deze muzikale duizendpoot het hele project ‘De 
Stem van ons Geheugen’ uitgewerkt, de cd opgenomen, de eerste website 
gemaakt, partituren herschreven en de vele trainingen gegeven. 
Nadat Hanne haar functie als projectleider van De Stem van ons Geheugen 
heeft doorgegeven, startte ze met het onderzoek “Zingen in de individuele 
zorgrelatie” dat zij later ‘Spreken met Fantasie’ heeft genoemd. Dit is een 
één- jarig onderzoek dat uitgevoerd is in WZC Den Olm, in samenwerking 
met het IWT waarvan het resultaat nu nog doorsijpelt in het muzikaliseren 
van de alledaagse zorg. 
Deze  projecten gaven en geven nog steeds prachtige resultaten die wij tot 
ons Muziek & Dementie platform tellen. 
 
Al het materiaal en expertise van dit verhaal, dat wij de afgelopen 10 jaar 
verzameld hebben, vindt u terug op ons platform. 
Dit gaat van sfeerbeelden van concerten, tot beeldmateriaal van Webinars en 
Masterclasses tot het artikel ‘Spreken met Fantasie’ en onderzoek dat 
bijgedragen heeft tot nieuwe inzichten. 
Hiertoe krijgt u toegang voor slechts 4,99/ maand. Ook is het mogelijk de 
boeken en e-boeken ‘Een Andere Dementie in Muziek’ en ‘De Stem van ons 
Geheugen’ via deze site aan te kopen. Zo kan je meteen aan de slag gaan 
en heb je een eindeloze bron van inspiratie tot je beschikking. 
Wij kijken er naar uit jullie binnenkort te mogen verwelkomen op onze 
inspirerende site. 

http://www.muziekendementie.com/


 
Creatieve & dankbare groeten, 
Het Muziek & Dementie- team 

 
 
Deze nieuwsbrief is enkel voorbehouden voor degenen die zich ingeschreven hebben 
voor de nieuwsbrief. En zal ook niet op de website staan tot de volgende nieuwsbrief 
uitkomt. Hou zeker de volgende nieuwsbrief in de gaten want dan zal er een kleine 
actie komen! 
Graag zou ik reacties van jullie willen lezen hoe jullie de nieuwsbrieven vinden? 
 
 
 

Dementiegroet    
Hilde Dewael 
dementie@home 
Hulpmiddelen voor personen met dementie 
Schuttebergslaan 12  3950 Bocholt-Kaulille 
www.dementieathome.be info@dementieathome.be 
IBAN BE83-7360-4720-5015 BIC KREDBEBB 
BTW BE 0698,803,539 
Bijz. vrijstellingsregeling kleine ondernem. 
GSM +32 476 83 59 74 

http://www.dementieathome.be/
mailto:info@dementieathome.be

