
 

 Leuven, 07 juni 2021 

 

 

Uitnodiging Informatieavond donderdag 24 juni 2021 

 

Beste familie, beste vrienden, beste vrijwilligers, beste collega’s,  

Graag nodigen wij u uit op een  informatieavond      die nadien bruikbaar kan zijn bij 

familiegesprekken of in de dagelijkse zorg voor uw familielid. Deze avond gaat zo veel mogelijk 

buiten door, in grote verluchte zalen en in kleine groepen. Coronaproof dus.  

 

 

Zorg voor mensen, zorg voor dementie: een samen-verhaal! 

 

Vanaf 16u30: Verse soep met brood, gemaakt door bewoners, te verkrijgen in het Grand Café.  

(€ 3,00) 

 

Keuze uit 2 workshops (17u15-18u00 en 18u15-19u00). 

 

Workshop 1: Afbouw en opstart van medicatie staat naast niet-medicamenteuze aanpak: ons 

medisch model 

Dr. Satya Buggenhout, ouderenpsychiater en Dr. Astrid Deneffe, aangewezen geneesheer. 

 

Workshop 2: Comfortzorg door kinesist Karen Claes en medewerker 

Valpreventie en alternatieven voor fixatie in De Wingerd. Toonmoment beschikbare materialen voor 

lig- en zitcomfort: rolstoelen, looprekjes, Meywalk (loophulpmiddel), … 

Opengemaakte kledij en verzorgend wassen, de voordelen. Hoe wij comfortzorg voorop stellen voor 

uw familielid.  

 

Workshop 3: Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg: getuigenis van een familielid.  

Aansluitend: dr. Ursula Segaert en dr. Jo Lisaerde geven uitleg bij de behandeldoelen en meest 

gestelde vragen: vocht en voeding, antibiotica, ziekenhuisopname… 

 

Workshop 4: Zinvolle activiteiten voor personen met dementie 

Marieke Verbiest, neuropsychologe, geeft praktische tips en praktijkvoorbeelden voor een fijn 

bezoek. U vertrekt naar huis met concrete tips. Neem een kijkje in de belevingsgang.  

 

Workshop 5: Kwaliteit van relaties zorgt voor kwaliteit van leven: campusdirecteur Jan Vanwezer 

en familielid Marleen getuigen over het belang van familieparticipatie in De Wingerd (ook online te 

volgen via Teams-uitnodiging vooraf) 

 

 



 

Workshop 6: Belevingsgerichte aanpak 24u/24u: Mini beurs:  

Isabelle (ergotherapeute), Leen (orthopedagoge) en Veronique (zorgkundige) maken u wegwijs: de 

empathy doll, pico beamer, levensdoos, lerend vermogen, spotter, de Zenso ruimte, … Hoe werken 

we aan “Sense of home: een thuisgevoel in De Wingerd”.  

Hoe verloopt de nacht? Marleen (nachtverpleegkundige) vertelt over het nachtverloop: onrust of 

doolgedrag, hoe domotica ons helpt. 

 

Workshop 7: Bewegen! Wandelingen rond het domein: kinesist Riekje      geeft uitleg bij de 

wandelpaden, elektrische duofiets en assistep (hulpmiddel om de trap te gebruiken).  

Gamen tegen dementie: onderzoekster Nathalie Swinnen toont de effecten van de dansmat op 

kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Komt u het ook eens uitproberen in de kinezaal? 

 

Workshop 8 (enkel voor familieleden flatbewoners): “Leven zoals thuis in de flats van De Wingerd: 

laten we het samen doen” Collega’s van de flats gaan met u in gesprek.  

 

We kijken uit naar uw talrijke aanwezigheid!  

Inschrijven kan tav Karen Dourée via onderstaande strook of via karen.douree@wingerd.info  

 

Inga Hertecant, Nansie Daems, Saskia Dickens, Cathy Sweerts, Antje Proost 

zorgcoördinatoren  

 

 

Jan Vanwezer, campusdirecteur 
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                 Inschrijvingsstrook familieavond donderdag 24 juni 2021 

 

Naam en voornaam:       

Familie van……………………...   

Woning: … /DVC /kortverblijf/flats. 

Telefoonnummer:   

Mailadres:   

 

0  zal met …... personen aanwezig zijn op de familieavond van donderdag 24 juni 2021 

 Namen andere familieleden:   

   

   

0  schrijf me in voor volgende twee workshops: 1 – 2 – 3 – 4 -5 – 6 -7 - 8  (keuze omcirkelen). 

Indien meerdere familieleden kan u verschillende workshops volgen. Gelieve het nummer 

van de gewenste workshop naast de naam van elk familielid te vermelden. 

0 Ik heb nog volgende vraag mbt aangevraagde workshop: bovenstaande thema’s: 

  

  

 

Graag terugbezorgen tav Karen Dourée via karen.douree@wingerd.info vóór 14/6/2021. 
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