
2.1.1. De concepten draagkracht, 
draaglast en zorgbelasting• Geleidelijk aan méér zorgtaken

• Hulp vragen? Hulp vinden? 24‐urentaak!
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Dementie en nu
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Inleiding

Inhoud van deel I: 

H1.  Invoelen in de beleving van mensen met dementie 

H2.  Omgaan met zorg

H3.  Omgaan met veranderd en moeilijk hanteerbaar gedrag

H4.  Omgaan met financiën

H5.  Omgaan met veiligheid

H6.  Omgaan en communiceren met familie en omgeving

H7.  Comuniceren met de persoon met dementie

H8.  Ethische aspecten in de confrontatie met het dementieproces

DEEL I psycho-educatiepakket 

‘DEMENTIE EN NU’

tekst voor mantelzorgers

I.

 ALZHEIM

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met 
een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel 
wat vragen. Praktische vragen, zoals “Dementie ... en nu?”, maar evenzeer vragen op 
emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch 
ook te zorgen voor jezelf. Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee 
vaak alleen. 

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om ...
• meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke

ondersteuning
• beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
• mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen

“Dementie en nu” richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand 
met dementie zorgt. 
In de 10 bijeenkomsten van “Dementie en nu” worden inzichten, kennis en 
vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de 
behandelde onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep 
van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie. 

Deelname kan je helpen beter het hoofd te bieden aan de soms uitdagende zorg- 
situatie. Want ook uit de zorg en de begeleiding van een persoon met dementie kan 
je voldoening halen. 

“Dementie en nu” is een nieuw psycho-educatiepakket, ontwikkeld op initiatief van het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en 
uitgegeven in 2014. Enkel personen die de opleiding tot “Dementie en nu”-coach hebben 
gevolgd, mogen de sessies begeleiden. 

Dementie en nu
zorgen  voor   jezelf

zorgen  voor  de  persoon  met  dementie 

www.dementieennu.info



Wanneer:
De volgende reeks sessies van “Dementie en nu” zal plaatsvinden vanaf

Deze sessies van “Dementie en nu” worden je aangeboden door 

Begeleid(st)er is

Waar:

Kostprijs: 
(Inbegrepen: deelname aan 10 sessies én een exemplaar van “Dementie en nu” voor mantelzorgers.) 

Bij interesse kan je onderstaand aanmeldingsformulier invullen en terugbezorgen. 
Gelieve te adresseren aan: 

Wij contacteren je met verdere informatie omtrent deelname en betaling.
Met vragen omtrent deelname aan “Dementie en nu” kan je terecht 

Aanmeldingsformulier: 

Ja, ik heb interesse in het programma “Dementie en nu”. Ik wil graag deelnemen 
aan de 10 bijeenkomsten aangeboden door 

Ik noteer hieronder mijn gegevens. 

Naam: Voornaam:

Adres: nr: bus:

Postcode: Plaats: 

E-mail: tel/gsm:
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	Adresgegevens, bereikbaarheid en parking: AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent
	Totale kostprijs: 80
	Contactgegevens voor aanmeldingen: AZ Maria Middelares, t.a.v. 'Dementie en nu', Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gentof e-mailadres: demnu@azmmsj.be
	Contactgegevens voor meer info: bij de dementiecoaches: 09 246 13 60 /09 246 99 91 / 09 246 22 45 of demnu@azmmsj.be 
	Naam Organisatie: AZ Maria Middelares
	Naam organisatie: AZ Maria Middelares.
	Logo organisatie: 


