
GROEPSSESSIES NAJAAR 2022

Coping voor 
mantelzorgers van 
personen met 
dementie

In Vlaanderen woont bijna 70 procent van alle mensen met 
dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose 
van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat 
vragen. Praktische vragen, maar ook vragen op emotioneel 
vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met 
dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf?

Naasten van mensen met dementie voelen zich 
hiermee vaak alleen. Samen gaan we aan de hand 
van oplossingsgerichte technieken zoeken naar 
wat voor jou een nieuw evenwicht kan betekenen.

OLV 
Geheugen-

kliniek



Om de zorg voor de persoon met dementie vol te 
houden, helpt het om:

 meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe 
ermee omgaan en de mogelijke ondersteuning;

 beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, 
gedachten en zorgbelasting;

 mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

In de bijeenkomsten van ‘Coping voor mantelzorgers’ 
worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven 
en is er ruimte voor reflectie met lotgenoten over de 
behandelde onderwerpen.

Deelname kan je helpen beter het hoofd te bieden aan 
de soms uitdagende zorgsituatie. Want ook uit de zorg 
en de begeleiding van een persoon met dementie kan je 
voldoening halen.

Dit programma werd mee mogelijk gemaakt door:



Programma najaar 2022

Coping voor mantelzorgers

7 oktober 2022 - Caroline Volckaert, 
Oplossingsgerichte psychotherapie, Mindfulness, Auteur: 
‘Oplosssingsgericht werken bij chronische en 
neurologische aandoeningen en hun mantelzorgers’ –
verbonden aan de geheugen-kliniek van het OLV 
Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

21 oktober 2022 - Caroline Volckaert en Helga 
Schutyser, referentie-persoon dementie, Sociale dienst 
OLV Ziekenhuis

10 november 2022 - Caroline Volckaert

25 november 2022 - Spreker Mario Schelfhout 
(Stafmedewerker vzw Liever Thuis LM)

9 december 2022 - Mario Schelfhout

20 januari 2023 - terugkomdag

Elke sessie loopt van 13u30 tot 15u30 en vindt plaats in 
Zaal Guernica-2 van het OLV Ziekenhuis in Aalst.
Maximum 12 deelnemende mantelzorgers.



Groepssessies voor mantelzorgers 
van personen met dementie

 7 oktober 2022 

 21 oktober 2022 

 10 november 2022 

 25 november 2022 

 9 december 2022

 20 januari 2023

In totaal zijn er 6 sessies.
Elke sessie loopt van 13u30 tot 15u30. 

Maximum 12 deelnemende mantelzorgers.

Locatie: zaal Guernica 2, OLV Ziekenhuis Aalst, 
Moorselbaan 164, 9300 Aalst

Inschrijven voor 28 september 2022 via e-mail 
naar Kathleen.De.Beer@olvz-aalst.be. 

Kostprijs 90 euro voor het geheel, inclusief uw 
exemplaar van het boek “Oplossingsgericht werken bij 
neurologische en chronische aandoeningen en hun 
mantelzorgers” van Caroline Volckaert.

Uw inschrijving is pas definitief na e-mailbevestiging en 
overschrijving van 90 euro op het rekeningnummer: 
BE: 08 7340 1886 6913 met de vermelding 'Coping voor 
mantelzorgers 
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