
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
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ALS ETEN EEN ZORG WORDT



EHBD

EHBD staat voor Eerste Hulp Bij Dementie. De rug-
zak bevat verschillende materialen die je de gele-
genheid geven om, op een rustige manier in uw ver-
trouwde omgeving, kennis te maken met zorgvuldig 
geselecteerde informatie over het thema.

De EHBD rugzak is bestemd voor iedereen die van 
ver of dichtbij te maken krijgt met dementie: de 
persoon met dementie, de partner, (klein)kinde-
ren, familie, buren, mantelzorgers, …

Je kan twee rugzakken ontlenen in de bibliotheek 
van Turnhout en één in het Lokaal dienstencentrum 
Albert Van Dyck.

Meer info? 
Lokaal Dienstencentrum: T 014 47 47 00

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

9 mei 2016 
vanaf 19 uur - start 19.30 uur

Noortje Segers
Diëtiste - diabeteseducator - 
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw
 

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.

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.  

Als eten een zorg wordt
 
Als mensen ouder worden, verandert hun eetpatroon 
en voedingskeuzes. Dat is perfect normaal en dit hoeft 
ook geen probleem te zijn. Bij mensen met dementie 
zijn deze veranderingen echter vaak extremer. Dit uit 
zich in stoornissen in de voedselopname, nl. teveel 
of te weinig eten, heel selectief zijn in wat ze eten, 
niet meer weten hoe bestek te gebruiken, … Noortje 
geeft tips over hoe je om een eetmoment optimaal kan 
ondersteunen zodat dit aangenaam blijft en zodat de 
persoon met dementie toch een volwaardig eetpatroon 
behoudt. Essentieel om zo gezond mogelijk te blijven 
en de levenskwaliteit hoog te houden.
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