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Expertisecentrum
dementie Vlaams-Brabant
en
Praatcafés

Omschrijving
Een expertisecentrum heeft tot doel acties te ontwikkelen die de zorg voor dementerende personen
en hun omgeving ondersteunen zoals informatieverstrekking, adviesverstrekking en ondersteuning, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, concept– en methodiekontwikkeling,
studie en signaalfunctie. Dit gebeurt in samenwerking en in afstemming met de betrokken dementerende personen, mantelzorgers en vrijwilligers.
Expertisecentra worden gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap.
U kan het expertisecentrum bereiken op het
volgende adres:
Memo - Vlaams Brabant (arrondissement Leuven)
Wingerdstraat 14
3000 Leuven
Tel. 016 50 29 06
Email: memo@dementie.be
www.dementie.be

Praatcafés
Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor
familieleden van een personen met een dementie
en andere geïnteresseerden. Ook personen met
dementie kunnen aanwezig zijn. Het heeft voor
een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een
gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er
dus bij, vrij en gratis toegankelijk.
In het praatcafé wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten
van dementie. Hierna volgt een gedachtewisseling
met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er wordt gestreefd naar een zo informeel mogelijke sfeer.

Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te
wisselen, vragen te stellen of standpunten in te
nemen. Gewoon luisteren kan echter ook. Achteraf
kan je onderling verder een praatje maken over
ernstige of minder ernstige dingen.
Om iedereen in de provincie de kans te geven zo
dicht mogelijk in zijn of haar buurt naar een praatcafé dementie te komen, hebben een veertigtal
organisaties en diensten de handen in elkaar geslagen. Als resultaat hiervan worden er op achttien
verschillende plaatsen praatcafés dementie georganiseerd.

Naast deze praatcafés wordt er in Leuven ook een
tweemaandelijks praatcafé jongdementie georganiseerd. Dit praatcafé jongdementie richt zich uitsluitend naar familieleden en kennissen van een
persoon die op jongere leeftijd (-65 jaar) lijdt, en
personen met jongdementie zelf.

