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N I E U W S B R I E F

Beste collega’s,

Beste observatie partners,

Hoe gaat het met jullie? Het is alweer even geleden dat jullie informatie kregen over de evolutie van ons Interreg 2

Zeeën project. De reden daarvoor kennen jullie ongetwijfeld. In andere omstandigheden brachten we jullie graag

live samen voor een rondetafelgesprek zodat we de dialoog konden opstarten. Helaas, zelfs een digitale sessie

inlassen, lijkt ons op dit moment moeilijk. 

Daarom een nieuwsbrief om jullie via deze weg mee op pad te nemen doorheen onze hoogtepunten van 2020 (het

was niet al COVID wat de klok sloeg…).

We kijken ook vooruit en lichten al een tipje van de sluier op van wat jullie in 2021 mogen verwachten.

We wensen u een hartelijke en hoopvolle eindejaarsperiode toe en zullen u allen in 2021 opnieuw rond de tafel

brengen, veilig en gezond en met hoop op de effecten van een werkzaam vaccin.

Indien gewenst, zijn we steeds bereid tot verdere toelichting (per mail, telefonisch of een digitale bijeenkomst,…),

dan horen we het graag.

Met vriendelijke groeten,

Paul Van Tendeloo, algemeen directeur Woonzorg Emmaüs 

Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

Dave Dewachtere, corporate directeur organisatie en beleid H. Hart Kortrijk

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
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AANBOD LOGIES VOOR PERSONEN MET
DEMENTIE EN HUN MANTELZORGER
WZH Ten Kerselaere biedt twee toeristische verblijven aan in The Village voor personen met dementie en hun

mantelzorger.

https://www.woonzorgemmaus.be/sites/woonzorgemmaus/files/2020-12/flyer_cascade.pdf

Zorggroep H. Hart Kortrijk biedt vier logies aan die erkend zijn door Toerisme Vlaanderen en waar personen

met dementie en hun mantelzorger op vakantie kunnen komen.

http://h-hart.be/info/index.asp?id=2

Omwille van COVID-19 zijn er helaas nog geen vragen geweest om te komen logeren en hebben we dit nog niet

kunnen uittesten.

De video “Healthier and more active elderly - Interreg

Contribution to Health and Ageing”: interviews met Veerle

Nys, directeur Ten Kerselaere en Greet Volkaerts,

verpleegkundige, kan u hier bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?

v=3BuLHFKgSFk&feature=youtu.be

VIDEO CASCADE MODEL
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WZH TEN KERSELAERE - HEIST-OP-DEN-BERG ZORGGROEP H. HART - KORTRIJK



BROCHURE
DEMENTIEZORG IN
CORONATIJD

LEERPROGRAMMA 'IK, JIJ,
SAMEN MENS'

Het team in H. Hart Kortijk is enthousiast: 

“Verrassende dynamiek, we hebben veel ideeën

opgedaan.”

“Deze opleiding doet ons stilstaan bij de

dingen die we anders heel gewoon vinden.”

“De combinatie van verschillende

methodieken maakte dit voor mij een zeer

zinvolle en boeiende opleiding.”

Het team in Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg

gaat met het leerprogramma in 2021 aan de slag.

Het Expertisecentrum Dementie vertaalt

momenteel de brochure ‘Dementiezorg in

coronatijd’, samen met de partners naar een

CASCADE-proof versie, waarbij ook aan het

referentiekader dementie gelinkt wordt
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Het leerprogramma draagt de naam van het

Vlaamse referentiekader dementie, en dat heeft

een reden. Net zoals het CASCADE model,

is het leerprogramma sterk geënt op de

fundamenten van het referentiekader

dementie.

https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/dementiezorg-en-corona-uitdagingen-voor-vandaag-en-morgen/


EVALUATIE

Nadat we de leermodules hebben doorlopen, organiseren 

we twee keer onder supervisie van HZ Zeeland: 

- kwantitatieve bevraging a.d.h.v. vragenlijsten en

- een kwalitatieve bevraging a.d.h.v. focusgroepen van 

- familie/mantelzorgers van bewoners 

- zorgverleners over bewoners en over zichzelf.

De resultaten van dit onderzoek stellen we graag

aan u voor in 2021!

Projectmanager Emmaüs, Ten Kerselaere

Katrijn Raeymaekers: katrijn.raeymaekers@emmaus.be

  

Projectmanager Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Leentje De Wachter: leentje.dewachter@dementie.be

Projectmanager Zorggroep H.Hart

Emmy Demasure: emmy.demasure@h-hart.be 

 

CASCADE project website:

https://www.interreg2seas.eu/en/cascade

Het Interreg 2 Zeeën programma is een krachtige

motor voor innovatie in de zorg. Het CASCADE

project is er een voorbeeld van. Zonder de steun

van dit programma waren de initiatieven die

hierboven zijn beschreven niet mogelijk. Daarom

doen we een warme oproep om de SAVE2SEAS

petitie te tekenen. 

https://www.save2seas.eu/.

CONTACT EN INFO
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OPROEP


