OPD Dendermonde
Datum: 14/05/2019
Locatie: LDC Zonnebloem

Agendapunten:
De agenda voor het overleg:

1.

Goedkeuring vorig verslag 7/02/2019
Goed gekeurd

2.

Aangepast Geheugen revalidatieprogramma AZ Sint-Blasius
door Nadine De Clercq
Zie slides in bijlage (bevragen bij Nadine)
Folders van het geheugen revalidatieprogramma kunnen ook aangevraagd
worden bij Nadine.

3.

Dementievriendelijk Zele over oprichting
dementievriendelijk wandelingen
Op 5 mei 2019 lanceerde “Dementievriendelijke Zele” haar nieuwe initiatief voor
het grote publiek. Dementievriendelijke wandelingen. Één jaar lang ging de
werkgroep van dementievriendelijke Zele aan de slag om deze wandelingen in
Zele vorm te geven, met als resultaat de brochure “Herinneringen om de hoek”.
Inspiratie voor dit initiatief werd gehaald uit de eerder uitgebrachte wandelingen
in Dendermonde.
De brochures zijn verkrijgbaar bij LDC De Welle en Ziac.
Wenst u meer informatie mail dan naar meander@dementie.be of
Miek.Laget@zele.be
Raadpleeg de presentatie in bijlage voor meer achtergrond over het initiatief.

4.

Bespreking OPD Dendermonde anno 2020 samen met Jan
Palsterman en Reinhout Remmery vanuit de zorgraad
Vanaf 2020 zal ELZ Dender met zijn zorgraad actief aan de slag gaan. Met oog op
de contiunuïteit van het OverlegPlatformDementie Dendermonde dat tot nu toe
onder het samenwerkingsverbond van SEL en ECD lag werd volgend voorstel
gedaan. Het OPD is een

instantie waar veel hulpverleners met expertise uit het werkveld samen komen.
Het is een platform waar pijnpunten worden blootgelegd en deskundigheid en
informatie over dementie op lokaal niveau wordt gedeeld en aan gewerkt. Binnen
de nieuwe vorm van het ELZ zou het OPD verder kunnen bestaan als een
onafhankelijke werkgroep die inspanningen of belangrijke punten en signalen
aanhaalt en doorgeeft aan de zorgraad en bij dergelijke kwesties iemand
afvaardigt naar de optionele zetel in de zorgraad. De aanwezige leden tijdens de
vergadering gingen akkoord met het voorstel tot vorming van een werkgroep
binnen ELZ Dender

5.

Thema voor volgende OPD: expertise over jongdementie uit
regio
•
•

DVC Ter Schorre - Moerzeke
“Gewoon Leven” – Erembodegem

Brengen hun werking naar voor en hun kennis mee.
è Werd geagendeerd voor het volgend OPD.

Volgende overleg OPD Dendermonde :
•
•

Donderdag 12 september
Dinsdag 5 november

Telkens van 14 tot 16h

