Eerste workshopronde
Workshop 1: Dementia and spirituality (door Thierry Collaud)
Thierry Collaud is professor moraaltheologie en ethiek aan de universiteit van Fribourg
(Zwitserland). In deze workshop, die in het Engels plaatsvindt, maar wel ondersteund wordt
door een vertaler bij onduidelijkheden/vragen… gaat Thierry in op verschillende manieren
om de spirituele capaciteiten van mensen met dementie aan te spreken, om zo hun
veerkracht te versterken. Het uitgangspunt hierbij is dat een persoon met dementie altijd
een persoon-in-relatie blijft.
Workshop 2: Vergeet dementie, onthou mens – een verhaal over empathie,
hulpaanvaarding en verbinding (Door Olivier Constant)
Olivier Constant is communicatiemedewerker van het Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen. Olivier Constant is Master in de sociale wetenschappen en Master in de
filmstudies en visuele cultuur. Na professionele ervaring binnen de non-profitsector en het
onderwijs, werkte hij een aantal jaren als eindredacteur. Voor het Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen coördineert hij de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’.
Als we focussen op de mogelijkheden van mensen met dementie in plaats van op hun
beperkingen, verdwijnt hun dementie achter hun talenten en niet andersom, dat is het
startpunt van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Het
emancipatorische verhaal van deze campagne vormde een van de fundamenten van het
meest recente Vlaamse Dementieplan en werd samen met mensen met dementie en hun
mantelzorgers geschreven. Hun visie is het kloppend hart van 'Vergeet dementie onthou
mens', een campagne met een duidelijk uitgangspunt: respectvolle communicatie is de basis
voor persoonsgerichte zorg en een inclusieve samenleving.

Tweede workshopronde
Workshop 1: Dementie en seksualiteit (door Chris Gastmans)
Chris Gastmans is hoogleraar medische ethiek aan de KU Leuven en Directeur van het
Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Hij doet onderzoek naar ethische problemen die
zich stellen in de ouderenzorg en de levenseindezorg. In een van zijn onderzoeksprojecten
heeft hij zich jarenlang gefocust op een filosofisch-ethische en empirisch-ethische uitklaring
van het fenomeen seksualiteit van personen met of zonder dementie die in een
woonzorgcentrum wonen.
In deze lezing wordt ingegaan op de beleving van intimiteit en seksualiteit in de context van
woonzorgcentra. Daarna worden de componenten van een inclusief mensbeeld geschetst
die ons in staat stellen om ethisch na te denken over seksualiteit bij personen met dementie.
Het besluit van deze ethische analyse is dat de seksuele expressie van personen met
dementie niet moet worden opgevat als een medisch te behandelen gedragsprobleem dat
voorkomt uit een verlies van cognitieve vermogens. Net als ieder ander mens drukken
mensen met dementie in hun seksueel gedrag onze gedeelde menselijke bestaanswijze uit.
In de workshops wordt dieper ingegaan op het thema en wordt ruimte gemaakt om vragen
te beantwoorden.
Workshop 2: Losing memory, losing meaning? Betekenisbeleving bij mensen met dementie
(door Laura De Witte)
Laura De Witte is afgestudeerd als klinisch en gezondheidspsycholoog aan de KU Leuven in
2015. Sinds dat jaar werkt ze als doctoraatsstudent bij het Meaning in Late Life
onderzoeksteam van prof. Jessie Dezutter. In haar doctoraat deed ze onderzoek naar
betekenisbeleving bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Vanaf oktober begint ze als
postdoc onderzoeker en wil ze graag deze onderzoekslijn verderzetten.
In de workshop geeft Laura een korte achtergrond van hoe betekenis (‘meaning in life’)
benaderd wordt vanuit de psychologie en schetst ze onderzoek waaruit blijkt dat dit heel
belangrijk is voor het welbevinden van mensen. Vanuit die bevindingen wordt nagedacht
over de manier waarop we betekenisbeleving kunnen ondersteunen/stimuleren bij ouderen
met dementie.

Derde workshopronde
Workshop 1: Pastorale zorg voor mensen met dementie in een pandemie (door Judith
Cockx)
Sinds december 2019 werkt Judith als pastor in woonzorgcentrum Huize Nazareth dat deel
uitmaakt van de Alexianen Zorggroep Tienen. Deze pastorale job combineert ze met haar
functie als stagecoördinator aan het Academisch Centrum voor Praktische Theologie
(Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven).
Haar eerste stappen in de ouderen- en dementiezorg werden doorkruist door de komst van
het coronavirus. Ook letterlijk zelfs, het virus geraakte het woonzorgcentrum binnen en trof
onder meer de afdeling voor mensen met een vergevorderde dementie. Samenleven met dit
virus stelt uitdagingen aan de warme zorg die we willen geven, maar biedt ook kansen voor
onze dementiezorg. Uitdagingen en kansen die ze ook als pastor mocht ondervinden. Welke
inbreng kan een pastor hierbij hebben? Kunnen recente inzichten rondom spirituele en
pastorale zorg bij mensen met dementie hier inspireren, rekening houdend met de
coronamaatregelen? Met deze vragen wordt in deze workshop aan de slag gegaan.
Workshop 2: Rouwen bij mensen met dementie (door Kristien Henderickx)
Facts.
− 2001: licentiaatsdiploma godsdienstwetenschappen en specialisatiejaar ‘pastoraal in
de gezondheidszorg’
− Ondertussen 19 jaar zorgpastor binnen Zorgnetwerk Trento met campus De Vliet in
Zele en campus Sint-Jozef in Moerzeke (buurt van Dendermonde)
− Personen met dementie hebben speciale plek in haar hart veroverd
− 2012-2013: postgraduaat Rouw- en verliesconsulent, Arteveldehogeschool in Gent
− Uitgave van eindwerk postgraduaat: Koesterbeelden (2015): www.koesterbeelden.be
− Sinds 2014 ook coördinator van Beroepsvereniging voor Zorgpastores in Vlaanderen
− 2016: opleiding ethisch referent (KULeuven)
Workshop.
Personen met dementie rouwen ook. Hoe kunnen we er voor hen zijn op die momenten?
We verkennen de mogelijkheden aan de hand van een concreet uitgewerkt hulpmiddel, het
fotoboek ‘Koesterbeelden’. Hoe is dit hulpmiddel ontstaan, hoe is hierbij rekening gehouden
met de huidige kijk op rouwen? Hoe ga je er concreet mee aan de slag? Welke resultaten zijn
mogelijk?

