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LEUVEN, 22 APRIL 2020

VoorMiddag : presentaties

9 u. : Dementia and spirituality : an introduction
 door Thierry Collaud;
9 u. 45 : Dementie en seksualiteit – een onmogelijk duo ?
 door Chris Gastmans;
10 u. 30 : Spirituele zorg voor mensen met dementie
 in voorzieningen door Anne Vandenhoeck;
11 u. 15 : Asymmetrie en macht in de zorgrelatie door Axel Liégeois.

naMiddag :  Workshops
13	u.	30	─	17	u.	:
▪  Werken met de spiritwijzer bij mensen met dementie
met Judith Cockx;
▪	 Dementia and spirituality met Thierry Collaud;
▪ Vergeet dementie, onthou mens – een verhaal over empathie, 
hulpaanvaarding en verbinding met Olivier Constant;
▪	 Losing memory, losing meaning ? Betekenisbeleving bij 
mensen met dementie met Jessie Dezutter;
▪	 Dementie en seksualiteit met Chris Gastmans;
▪	 Rouwen bij mensen met dementie met Kristien Henderickx.
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deMentie is beangstigend en toCh gaan er stemmen op in 
het	 sociale,	 medische,	 filosofische	 en	 theologische	 landschap	
die benadrukken dat het leven mogelijkheden biedt, ondanks de 
achteruitgang van cognitieve vermogens. Kunnen we echt « goed oud 
worden met dementie »? Kan de tijd van de ziekte gezien worden als 
een periode waarin een zinvol leven mogelijk blijft?
Rondom mensen die getroffen zijn door dementie, zoeken families, 
vrienden, professionals en vrijwilligers wat hun aanwezigheid, zorg 
en vriendschap kan betekenen in deze nieuwe situatie. Hoe kan 
spiritualiteit bijdragen aan het weder-opbouwen van al deze relaties?

oM oVer dit CoMplex onderWerp na te denken, nodigen het 
Academisch Centrum voor Praktische Theologie en de UCLouvain de 
volgende sprekers uit :
▪ Judith Cockx, Stagecoördinator Academisch Centrum voor Praktische Theologie;
▪ Thierry Collaud, Professor van Moraaltheologie en Ethiek aan de Université de 
Fribourg (Zwitserland);
▪ Olivier Constant, Communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen;
▪ Jessie Dezutter, Onderzoeksprofessor aan de School Psycholog y and Development 
in Context, Faculty of Psycholog y and Educational Sciences, KULeuven;
▪ Chris Gastmans, Hoofd van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, 
KULeuven;
▪ Kristien Henderickx, Coördinator van de beroepsvereniging voor zorgpastores;
▪ Axel Liégeois, Hoogleraar Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KULeuven;
▪ Anne Vandenhoecke, Verantwoordelijke Academisch Centrum Praktische 
Theologie, KULeuven.

Alle informatie op www.resspir.org
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