
 

 

 

Lentecyclus 2012: Dementie: een deficit van onze samenleving? 

 

Voorlopig Programma:  

Sessie 1 : Donderdag 3 mei 2012, 17 uur 

 Thema : maatschappelijke , filosofische en ethische aspecten van dementie 

 Voorzitter : Jurn Verschraegen, coordinator Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw 

 met bijdragen van:  

o Inleidend woord en situering dementie / maatschappelijk / dementieplan / overheid / 

uitdagingen: Jurn Verschraegen, coördinator Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

vzw 

o mevrouw Willeke Dijkhoffz, gewezen Nederlandstalige ombudsvrouw patiëntenrechten, 

werkzaam als Beleidsverantwoordelijke Juridische Zaken en Ethiek Gasthuiszusters 

Antwerpen (GZA) en Company Lawyer (IBJ) - Algemeen Beheer GZA (20 minuten) 

o prof. dr. Baldwin Van Gorp, Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie 

(OE), faculteit Sociale Wetenschappen, KULeuven (15 minuten) 

 

o Panel: vast panel van voorzitters en sprekers aangevuld met de heer Walter 

Brusselaers, raadgever kabinet Vlaams minister Jo Vandeurzen en mevrouw Carla 

Molenberghs, directrice van WZC Huis Perrekes in Geel, kleinschalig genormaliseerd 

wonen voor mensen met dementie 

 

Sessie 2: Donderdag 10 mei 2012, 17:00 uur 

 Thema: de patient van vandaag, klinische aspecten van dementie 

 Voorzitter : Peter De Deyn, dept. Biomedische wetenschappen UAntwerpen en Universiteit 

Groningen 

 met bijdragen van: 

o Rik Vandenberghe, Laboratorium voor Cognitieve Neurologie, K.U. Leuven, 

Departement Neurologie, UZ Leuven 

o Ikram MA , Department Epidemiologie, Erasmus MC Universitair Medisch Centrum, 

Rotterdam, Nederland 

 

o Panel: vaste panel aangevuld met Evert Thiery (UGent) en JP Bayens (KULeuven)  

 

Sessie 3: Donderdag 24 mei 2012, 17:00 uur 

 Thema : de patiënt van morgen, wetenschappelijke aspecten van dementie 

 Voorzitter : Christine Van Broeckhoven, departement Moleculaire Genetica, UAntwerpen 

 met bijdragen van: 

o Bart de Strooper, Directeur van het VIB center for the Biology of Disease, co-Directeur 

van het Leuvens instituut voor neurodegeneratieve ziekten (LIND) en gewoon 

Hoogleraar aan de KULeuven 

o Ann Haekens , ouderen psychiater, Broeders Alexianen Psychiatrische Kliniek, Tienen 

o Dirk de Wachter, Psychiatrisch Iinstituut Sint-Jozef te Kortenberg, deeltijds docent 

Faculteit Geneeskunde, onderzoeksgroep Psychiatrie KULeuven 

 

o Panel: vast panel aangevuld met iemand uit de farmaceutische industrie (bvb Janssen 

Farmaceutica) 



Inschrijvingsmodaliteiten: 

 Om in te schrijven gelieve u te registreren bij cec@kvab.be met vermelding van naam, 

achternaam, functie en de bij te wonen sessies. 

 Een sessie van de lentecyclus bijwonen kost € 20 per persoon (dat geldt ook voor 

studenten), de volledige cyclus € 50 per persoon. KVAB en VLAST-leden betalen € 10 per 

persoon per sessie. In deze prijs is de receptie inbegrepen. Gelieve na registratie direct te 

betalen, want u bent pas ingeschreven als het bedrag voor de maandagavond van de week 

waarop de sessie doorgaat betaald is. 

 Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 230.  

 Gelieve dit bedrag over te schrijven op IBAN BE90 0910 1199 9232 met mededeling 

'Lentecyclus 2012 - Naam en voornaam'. 

 Gelieve in de mail op te geven met hoeveel personen u zal komen en of u blijft voor de 

receptie achterna. 
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