
  

 

 

Nieuwsflash ELZ Schelde Leie  
De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het 

werkingsgebied van onze Eerstelijnszone. Bij elk bericht vind je een korte omschrijving. Wil je meer lezen? Klik 

op de link in het bericht en je wordt doorverwezen naar het artikel. 

 

    

Reminder webinar ‘Het Dementiekompas - 

uw zorg- en welzijnsgids bij personen met 

dementie’  7/03/2022 

  

Benieuwd naar het gloednieuwe dementiekompas en nog niet ingeschreven voor 

onze webinar? Registreer je dan snel via onderstaande link (voor 2/03).  

 

In dit webinar laten we u kennis maken met het gloednieuwe dementiekompas. In welke 

situaties kan dit gebruikt worden en wat is de meerwaarde? Dr. Van Deun (neuroloog, AZ 

STV Deinze en AZ Maria Middelares) licht het belang toe van een efficiënte samenwerking, 

correcte doorverwijzing en vroegdetectie bij personen met dementie. Daarnaast komt 

Anouck de Bruijn (Coördinator Orion ism PGN, Dementie Expert) getuigen over hoe het 

dementiekompas een antwoord kan bieden op de lange weg die men soms aflegt om de 

juiste zorg op maat te krijgen. Er is nadien ruimte voor interactie en feedback. 

 

Voor wie? Alle geïnteresseerde zorg- en welzijnsactoren uit ELZ Schelde-Leie (expertise in 

dementie niet vereist) 

Wanneer? Maandag 7 maart, 13-14u 

Inschrijven is verplicht en kan via deze link (tem 2/03). De link voor het webinar wordt u 

nadien bezorgd. Er zal een opname worden voorzien. 

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=1c84aad712&e=07efc8c721


 

Meer lezen over het dementiekompas. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Volg ELZ Schelde Leie ook op Facebook en LinkedIn! 
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Bekijk de kalender op onze website voor alle activiteiten, webinars 
en workshops van partners in de zorg  

 

 

 

Heeft u zelf een initiatief of kent u een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met de 

eerstelijnszone? Deel het met ons via  info@elzscheldeleie.be.  

 Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? 
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Schrijf u dan in via deze link. 

  

    

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=5c569c7924&e=07efc8c721

