Datum: 4/06/21
9u00 – 10u30
Locatie: online via microsoft teams
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I. Deelnemers
Aanwezig: Decavel Jakob (Stad Gent regie gezondheid en zorg), Milleville Muriel (Stad Gent regie
gezondheid en zorg),Van Assche Caroline (Het Spectrum Gent), Everaet Veerle (Stad Gent regie
gezondheid en zorg), Sara De Muynck (WZC Zonnehove), Jan Barbe (Alzheimer Liga Vlaanderen),
Duquennoy Sien (Psychologen LDC Stad Gent), Lisa De Maesschalck (LM OVL), Evy Van Handenhoven
(Familiezorg OVL), Linda Vandeveire (Alzheimer Liga Vlaanderen), Martine Vandewalle (Wit-Gele Kruis
OVL), Sabine Boerjan (ECD Paradox), Katja De Cordt (Partena), Oryza Parmentier (WZC Zuiderlicht), Marc
Vankerkhoven (AZ Maria Middelares), Ellen Janssens (Lokale Dienstencentra Stad Gent), Tara Vander
Mynsbrugge (Artevelde Hogeschool), Frea De Muyter (De Refuge), Jolien Steyaert vervangt Nieke Van
Thuyne (WZC Sint- Coleta), Nele Vandenbergh (IVV Sint-Vincentius), Ann Van Hyfte (Lokale
dienstencentra Stad Gent)
Verontschuldigd/afwezig: Nathalie Luja (IVV Sint-Vincentius), Eline Rabaey (AZ Jan Palfijn), Bert Dhaese
(I-Mens), Mario Schelfhout (LM Liever thuis), Karel Vanoost (Bond Moyson), Sander Aerens (UZ Gent) ,
Nele Van Schelvergem (Domino vzw), Dieter Dieussaert (Politiezone Gent), Samia Van Vooren (CM), Tim
Van Langenhove (UZ Gent), Ginette De Meyer (AZ Sint-Lucas), Kathleen Frits (Familiehulp), Trui Geirnaert
(WZC Het Heiveld)
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II. Stand van zaken en vorig overleg
Online teams platform
Jakob herinnert eraan dat er een online platform is via microsoft teams waar je alle documenten,
verslagen en info over dementievriendelijk Gent kan terugvinden. Je kan er ook info delen in het
netwerk.
Het online platform vind je via deze link
Bij problemen: contacteer jakob.decavel@stad.gent

Actieteam Dementievriendelijke Gentenaar
3 groepen studenten communicatiemanagement ontwikkelden met input van het actieteam elk
een communicatiestrategie voor om dementievriendelijkheid bij de Gentse burger te promoten.
Ze stellen hun plan voor op 15 juni van 9u tot 12u. Iedereen die betrokken is bij
dementievriendelijk Gent kan hieraan deelnemen. Interesse? Laten weten via
jakob.decavel@stad.gent.
We vragen aan Artevelde Hogeschool of dit kan opgenomen worden en gedeeld in de
projectgroep.
De output van de opdracht wordt verder opgenomen in het actieteam “Dementievriendelijke
Gentenaar”.

Actieteam Dementievriendelijke Buurt
Het actieteam ontwikkelde een plan met een aantal acties om de “Samen aan zet” subsidies verder
bekend te maken. Acties zijn in ontwikkeling.

Psycho-educatie: activiteiten in het najaar
Dit najaar (sep) organiseren de psychologen van ldc’s sessies “Fit in je hoofd” over hoe je je brein fit kan
blijven houden:
-

21 september – LDC De Mantel – 14u-16u
22 september – LDC De Vlaschaard – 10u-12u
23 september – LDC Wibier – 10u-12u
Nog een 4de: datum en locatie nog niet gekend.
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Daarnaast zijn er nieuwe sessies milde geheugenproblemen met enkele wijzigingen om de drempel te
verlagen:
-

naam gewijzigd van mci naar “Omgaan met milde geheugenproblemen”
prijs verlaagd naar 35 euro (6 sessies+handboek)
mantelzorger kan gratis aansluiten.

De sessies starten op 12 oktober in ldc De Knoop. Inchrijving via ECD paradox. Meer communicatie wordt
nog doorgestuurd.
Dementie en Nu: volgende reeks dementie en nu start op 2 september in ldc Wibier om 18u. Inschrijving
via ECD ¨Paradox
Voor een volledig overzicht van het zie powerpoint van het overleg.

Vrijwilligersinitiatief mensen met jongdementie
Evy is mee op de hoogte en informeert ons. De werking is geëvolueerd naar een initiatief dat volledig
vanuit de mantelzorgers zelf getrokken wordt (zonder professionals). Op een eerste
kennismakingsactiviteit waren er 30 geïnteresseerden (koppels en 10 vrijwilligers). Op basis hiervan
willen ze zich nu verder ontwikkelen en organiseren. Het initiatief zit nog altijd in opstart fase en zal zich
verder organiseren op basis van de mantelzorgers, personen met dementie en vrijwilligers. Er zijn alvast
activiteiten gepland voor het najaar.
Wie geïnteresseerden heeft om kennis te maken kan dit (voorlopig) nog doorgeven via
evy.van.handenhoven@familiezorg.be

Samen lezen -> belevingswandeling
Een workshop van Linc vzw leverde 8 vrijwilligers op voor een verhalenwandeling. Eerste try-out is op
maandag 11 juni. Organisaties die deze belevingswandeling in september willen organiseren in hun buurt
kunnen contact opnemen met Veerle Everaet via Veerle.Everaet@stad.gent.

III. Werelddag dementie
Belevings/verhalenwandelingen
Zie vorig punt.
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Programma 21 december in de Krook:
10 – 12u: Samenleesgroepen in de Krook mensen met (jong)dementie (proevertje), groepen voor
mantelzorgers en vrijwilligers (proevertjes) - Samenwerking AVANSA
14u – 16u: Voorstelling vernieuwde dementiekoffer i.s.m. de bibliotheek
Lezing Kasper Bormans rond communicatie met mensen met dementie (boek: Tijd maken voor mensen
met dementie)
19u30-22u: Filmvoorstelling ‘Liefde in tijden van Jongdementie’ met introductie van regisseur.
Dialoogtafels: wie wil een tafel begeleiden?
•
•
•

Marc vraagt wat er verwacht wordt van de begeleider. Veerle: “
Evy geeft aan te willen helpen en zal ook in team navragen.
Marc zal ook navragen bij de dementiecoaches.

Wie nog wil helpen kan contact opnemen met Veerle Everaet.

Postkaart actie
Dichteres Maud vanhauwaert maakt een gedicht over dementie vanuit een ontmoeting met 5 mensen
met jongdementie. Het gedicht wordt geïllustreerd door Carll Cneut en via posters en postkaarten
verspreid. Mensen met dementie kunnen een postkaart met boodschap versturen naar een geliefde of
vriend.

Andere activiteiten?
Organiseer je ook een dementievriendelijke activiteit? Geef deze dan door via
dementievriendelijk@stad.gent. We zorgen (in afstemming) voor brede communicatie en zichtbaarheid
van je actie. Ook om verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen en te informeren is het handig
dat we een overzicht hebben wat plaatsvindt nav.21 sept.
Er is ook promomateriaal beschikbaar! Jakob stuurt nog een formulier rond om promomateriaal te
bestellen om bv. te verspreiden nav werelddag of te koppelen aan je actie.
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IV. Break-out rooms: hoe kunnen activiteiten
dementievriendelijk(er) worden?
In 4 subgroepen hielden we een brainstormsessies rond de vraag:
Hoe kunnen organisatoren hun activiteiten dementievriendelijk(er)maken?
Hiermee willen we concrete aanbevelingen identificeren (good practices, tips &tricks) voor organisatoren
van activiteiten om hun activiteit dementievriendelijker te maken.
Vervolg?
• De begeleiders van de groepen koppelen de output uit het overleg terug naar Jakob
• Jakob clustert en giet in een verslag.
• Via een poll kan het netwerk voor een dementievriendelijk Gent daarna zijn mening geven over
wat de beste aanbevelingen zijn.
• De beste aanbevelingen worden in een behapbaar document beschikbaar gemaakt voor
organisatoren.

V. Varia
You-time voor mantelzorgers – attentie ikv dag van de mantelzorg
Om mantelzorgers in de bloemetjes te zetten kan iedereen van 25 mei tot 10 juni een attentie
aanvragen voor Gentse mantelzorgers.
Medewerkers van onze lokale dienstencentra nemen dan contact op en komen eind juni langs
met een pakketje voor “thee-time”. Zo kunnen ze wat tijd nemen om zelf te genieten en bij te
tanken.
Ken je een mantelzorger? Vraag dan voor 10 juni een attentie aan via www.stad.gent/you-time

Informatiebrochure Dementie: als je ermee te maken krijgt
Vanuit stad lieten we de brochure “Dementie: als je ermee te maken krijgt” drukken voor Gent. Met een
Gents verhaal, en een inleiding over dementievriendelijk Gent.
De brochure is bedoeld om mantelzorgers wegwijs te maken in het aanbod en te informeren over de
ziekte.
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Wie interesse heeft om een aantal brochures te ontvangen om te gebruiken tijdens huisbezoeken of in
een wachtzaal kan het aantal doorgeven via dementievriendelijk@stad.gent.

Marc Vankerkhoven (AZ Maria Middelares) – webinar “als thuis wonen
moeilijker wordt”
AZ Maria Middelares zet samen met enkele andere ziekenhuizen in op een actieplan ‘Seniorfriendly
hospital en een meer dementievriendelijk ziekenhuis.
In deze context werd een interessante webinar gegeven ism Cera die online nog te bekijken is: Als thuis
wonen moeilijker wordt. Wat bij een verhuis? Wat bij een ziekenhuisopname?
➔ Te bekijken via de website van de cera

Martine Vandewalle (Wit gele kruis)– project dementiecoaches
Martine informeert over het project in het Waasland, waarbij (oa. vanuit WGK) in samenwerking met
verschillende organisaties dementiecoaches ingezet worden om mensen met dementie langduriger te
begeleiden.
Marc vult aan dat dit ook vanuit SEL Scheldekracht wordt georganiseerd.
Een goed idee voor Gent?

Muriel Milleville – webinars ontspoorde zorg op 14 en 15 juni
Naar aanleiding van de Internationale dag tegen Ouderenmis(be)handeling op 15 juni zet VLOCO, het
Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling samen met de stad Gent graag volgende
initiatieven in de kijker:
1) Laat de zorg niet ontsporen! - 15/6/2021 van 13u30 tot 15u00. Voor familieleden,
mantelzorgers en burgers die het thema genegen zijn.
Meer info.
Deelnemen → https://meet.jit.si/Digitale_Vorming_Coponcho_stadGent_15juni
2) 2-delige webinarreeks Ouderenmis(be)handeling – 14 en 15 juni 2021 - voor professionelen
Meer info

Jan Barbe – virtuele infosessie vroegtijdige zorgplanning ook open voor
zorgverleners
Gaat door online op Di 8juni om 19u30. Inschrijven? barbe.jan@telenet.be.
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Het volledige programma van de familiegroepen voor het najaar zit ook in bijlage bij het verslag.
Volgende bijeenkomst vind plaats op 15/10
Verslag - Jakob Decavel 8/6/21

