
 

 

Gompel&Svacina Uitgevers 

nodigen u van harte uit op het 

 

Congres Ouderenzorg: Help, ik vergeet 

 

Milde cognitieve beperking en beginnende dementie  

 

 

    

Het falen van hersenfuncties is wellicht het 

grootste angstbeeld van ouder wordende 

mensen. Dit congres besteedt volle aandacht 

aan innovatieve diagnostiek, behandeling 

en begeleiding van milde cognitieve 

beperking en beginnende dementie. Het richt 

zich tot iedereen die direct of indirect 

betrokken is bij de zorg voor ouderen. 

  

  

Donderdag, 14 mei 2020, 9.30 uur – 16.40 uur 

De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 

Antwerpen 

 

---------------Programma--------------- 

  

09.00 uur: Inloop en registratie 

 

09.30 uur: Introductie 

Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU 
Leuven. 

 

09.40 uur: Rol en beperkingen van hersenbeeldvorming bij de diagnose van 

dementie 

Prof. dr. François-Laurent De Winter / ouderenpsychiater, UPC KU Leuven; Faculteit Geneeskunde KU 
Leuven. 

 

Abnormale veranderingen in de hersenen kunnen leiden tot een cognitieve stoornis of zelfs tot een 
dementie. De hersenbeeldvorming is – ondanks beperkingen – essentieel bij het ontrafelen van de 
oorzaak van cognitieve achteruitgang. Ook de bestaande medicamenteuze behandelingen bij dementie 
komen aan bod: wat werkt en wat weinig of niet? 

 

Vragen en opmerkingen 

 

https://ymlpcdn5.net/5d9b7uqqhaxaehhmqaaabejazau/click.php
https://ymlpcdn5.net/5485cuqqwakaehhmqaiabejakau/click.php


10.30 uur: Vroege detectie van dementie: zin en onzin van 

screeningsinstrumenten 

Prof. dr. Eva Dierckx / psycholoog, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en 
Educatiewetenschappen; stafmedewerker Onderzoek, Alexianen Zorggroep, Tienen. 

 

In de klinische praktijk worden diverse screeningsinstrumenten gehanteerd om cognitieve problemen op 
te sporen en de ernst ervan vast te stellen. Deze instrumenten hebben vele voordelen, maar er zijn 
tegelijk ook heel wat valkuilen te vermijden. Belangrijke screeningsinstrumenten zullen kritisch onder de 
loep worden genomen. 

 

Vragen en opmerkingen 

 

11.20 uur: Pauze 

 

11.40 uur: Multidisciplinaire ambulante revalidatie bij ouderen met milde 

cognitieve beperkingen 

Dr. Lies Van Assche / klinisch neuropsycholoog en systeemtherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC 
KU Leuven. 

Jonas Devroey / kinesitherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven. 

Katrien Cambré/ ergotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven. 

 

Hoe kan een cognitieve en functionele revalidatie bij een oudere met milde cognitieve beperkingen 
verlopen? Aan de hand van een casus worden de concrete interventies voorgelegd en verantwoord. 
Meteen krijgt het belang van multimodaal werken met het oog op generaliseerbaarheid,  het leren 
accepteren van beperkingen en het betrekken van de context bij dit proces, een bijzondere klemtoon. 

 

Vragen en opmerkingen 

 

12. 40 uur: Wandellunch 

 

13.40 uur: Help, met mij is niks mis! Of toch wel? 

Drs. Peter Smits / klinisch psycholoog, Sint-Maartenskliniek, Nijmegen, Neurorevalidatie, 
Zorgprogramma Brein in Beweging. 

 

Gediagnosticeerd worden met MCI brengt vanzelfsprekend emoties met zich mee. Wat hangt er (eigenlijk) 
boven je hoofd? Iedereen reageert op een eigen manier. Hoe kun je deze emoties begeleiden? 

 

Vragen en opmerkingen 

 

14.30 uur: Begeleiding van mantelzorgers: subtiele mix van aandacht voor hun 

emoties en ervaringen en informatie op maat 

Dr. Sara Mahieu / psycholoog, referentiepersoon dementie, Woon- en Zorgcentrum Den Olm, 
Bonheiden. 

 

Bij de confrontatie met cognitieve beperkingen zal elke familie op een eigen manier reageren. De 
verschillende rouwreacties en de familiedynamiek spelen een essentiële rol. De begeleiding van de 
familieleden is dan ook een erg belangrijk aspect. Er zijn ook specifieke aandachtspunten voor de 
professionele hulpverlener in deze begeleiding. 

 

Vragen en opmerkingen 



 

15.40 uur: Pauze 

 

16.00 uur: Een filosofische reflectie over cognitieve afhankelijkheid en hoe een 

maatschappij dit hanteert 

Prof. em. dr. Toon Vandevelde / filosoof en economist, Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven. 

 

Er zijn heel wat filosofische bespiegelingen over cognitieve aandoeningen, de positie van toenemende 
afhankelijkheid, de impact op identiteit en over de wijze waarop de omgeving en de maatschappij hiermee 
omgaan. 

 

Vragen en opmerkingen 

 

16.30 uur: Afronding 

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU 
Leuven. 

 

16. 40 uur: Netwerkborrel 

 

17.10 uur: Einde 

  

  

 

Deelname: € 99, incl. 21% btw 

 

Inbegrepen: Opleidingsgetuigschrift, syllabus, koffie, thee, fris, broodjeslunch, fruit, 

borrel 

Inschrijven: Klik hier 

Of ga naar https://gompel-svacina.eu/evenementen/ 

 

 

 

De Stroming 

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 15' Sint-Michielskaai 
(gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte 
(betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats 

 

U kunt naar wens deze uitnodiging mailen naar andere belangstellenden. 

 

  

Gompel&Svacina Uitgevers informeren u graag periodiek over uw vakgebied. 

Daarbij respecteren we uw privacy. Wilt u niet door ons geïnformeerd worden, dan kunt u zich hieronder 
eenvoudig uitschrijven. 

https://ymlpcdn5.net/5485cuqqwakaehhmqaiabejakau/click.php
https://ymlpcdn5.net/7b573uqqqalaehhmqapabejavau/click.php
https://ymlpcdn5.net/5d9b7uqqhaxaehhmqaaabejazau/click.php


  

 

 


