
Praatcafé
 dementie

Bereikbaarheid
Het praatcafé dementie gaat door in ’t Kaffee, 
WZC De Wending, in de Albert Van Dyckstraat 
18. Voor meer info kan je ter plekke terecht of 
op onze website.

www.ocmwturnhout.be

Els Verheyen
Dienstencentrum A. Van Dyck  
Albert Van Dyckstraat 10   t 014 47 47 00 
2300 Turnhout
dienstencentrum@ocmwturnhout.be

Verantwoordelijke uitgever: Luc Op de Beeck 
Deken Adamsstraat 62, 2300 Turnhout 

16 MAART 2015 - GATEN IN JE GEHEUGEN, 

WAT NU MET JE MOBILITEIT?



Dementiepunt

Het dementiepunt wil de toegangspoort zijn, waar 
iedereen die vragen heeft rond dit thema terecht 
kan. Het is een initiatief van OCMW Turnhout, de 
familiegroepen van de Alzheimerliga regio Turnhout 
en de stad Turnhout. 

Dementiepunt
Lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck
ingang via WZC De Wending 1
Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
dementiepunt@ocmwturnhout.be

Heeft u telefonische vragen of dementie? Er is een 
gratis infolijn: Alzheimer Phone T 0800 15 225 of 
Familiegroepen Alzheimerliga T 014 43 50 60. 

16 maart 2015
start 19.30 uur

Carine Steemans 
Referentiepersoon dementie 
WZC De Wending

Bart Geuens 
dienst preventie politie regio 
Turnhout
 

Met het praatcafé dementie willen we 
dementie bespreekbaar maken, door 
mantelzorgers en familie samen te 
brengen. Luisteren, ervaringen delen, 
informatie en tips uitwisselen en an-
deren ontmoeten zijn de ingrediënten 
voor het praatcafé.

Ontmoetingsmoment

Het praatcafé dementie vindt driemaandelijks 
plaats. Vaak worden er mantelzorgers en deskundi-
gen geïnterviewd, maar rond sommige thema’s kan 
er ook een film vertoond worden of is er ruimte voor 
andere activiteiten. Zo krijg je heel wat informatie 
mee. Er is tijd om vragen te stellen, maar gewoon 
luisteren kan natuurlijk ook.

Je kan er dus nuttige tips en achtergrondinforma-
tie in verband met de ziekte opsteken, maar ook in 
een heel ontspannen sfeer kennismaken met lotge-
noten. Bij een kopje koffie of frisdrank ontmoet je 
andere familieleden en mantelzorgers van personen 
met dementie.

Samenwerking

Praatcafé dementie is een initiatief van verschil-
lende partners: Tandem vzw, Alzheimerliga, OCMW 
Turnhout, Stad Turnhout en vele woonzorgcentra, 
thuiszorgdiensten, ziekenhuizen, apothekers,… uit 
de regio Turnhout.
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Hou zeker onze website in het 
oog om te weten wanneer het 
volgende praatcafé georgani-
seerd wordt en wat er op het 
programma staat.  De inkom is 
gratis en reserveren hoeft niet. 

Kunnen mensen met dementie nog veilig 
alleen de straat op? Wat kan en mag er 
wettelijk nog?

Mensen met dementie willen vaak weg. Ze gaan op stap. 
De redenen hiervoor zijn divers. Ze willen naarbuiten 
uit gewoonte, of ze missen sociale contacten, of ze ver-
velen zich of ze denken dat ze een afspraak hebben. 
Dit roept vragen op. Is het wel veilig om mensen met 
dementie nog alleen te voet of met de fiets op stap te 
laten gaan? Mogen zij nog zelf autorijden? Wat als het 
mis gaat en ze verdwalen? In dit praatcafé vertellen we 
je wat er wettelijk kan en mag. Wij geven je praktische 
tips onder andere over hoe je de motorische onrust en 
de neiging om te vertrekken kan opvangen en hoe je 
kan vermijden dat de persoon met dementie nog alleen 
gaat autorijden. 

Sprekers:  
• Carine Steemans, referentiepersoon dementie WZC De 

Wending
• Bart Geuens, medewerker dienst preventie politie re-

gio Turnhout.


