
 
 
 

 
15 jaar geheugenkliniek:  

uitdagingen voor de toekomst… 
 

Het Centrum voor Cognitieve Stoornissen (CCS), een samenwerkingsinitiatief tussen de diensten 
geriatrie, neurologie, psychiatrie en klinische psychologie van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV, 

nodigt u uit op zijn feestelijk symposium. 
  

Zaterdag 17 oktober 2015 

  
Auditorium VLM-gebouw – Velodroomstraat 28, Brugge 

 
 
 

Programma 

 

Moderators: Lieselotte Geerolf, klinisch psycholoog & Joris Vlaemynck, verpleegkundige 
 

• 8:30 - 9:00: onthaal met koffie 

• 9:00 - 9:10: Inleiding  
Joris Vlaemynck, verpleegkundig coördinator CCS 

• 9:10 - 9:30: Update geheugenkliniek ‘versie 2.0’. 
Raf Van Hoeyweghen, geriater 

• 9:30 - 9:50: DSM 5 en dementie: een nieuw diagnostisch kader? 
Lieve Lemey, ouderenpsychiater, medisch coördinator CCS 2015 - 2016 

• 9:50 - 10:10: Biomerkers, hoop of hype? 
Bruno Bergmans, neuroloog 

• 10:10 - 10:30: Neuropsychologische diagnostiek: vroeg versus vlug. 
Evy Maes, klinisch psycholoog 

• 10:30 - 10:50: Frailty en dementie: een eigen dimensie.  
Greet Lambert, geriater 

 

10:50 - 11:20: PAUZE met koffie en versnapering  
 

Moderators: Yerma Coppens, geriater & Ilse Hinderyckx, maatschappelijk assistent 
 

• 11:20 - 11:40: Nieuwe behandelingen bij ziekte van Alzheimer: stilaan hoop op 
genezing? 
Olivier Deryck, neuroloog 

• 11:40 - 12:00: Van revalidatie tot coaching: aangepaste cognitieve zorg.  
Lut Craeynest, klinisch psycholoog en Bieke De Brabander, ergotherapeut 

• 12:00 - 12:40: De psychosociale zorg voor personen met dementie: recente evoluties in 
de praktijk en het beleid. 

Prof. dr. Chantal Van Audenhove, buitengewoon hoogleraar KU Leuven, directeur LUCAS 

• 12:40 - 13:00: Discussie 

 
 



 
 
 
 
 
 

Datum 

Zaterdag 17 oktober 2015 van 8:30 tot 13:00 

 

 

Plaats 

Auditorium VLM-gebouw. 
Velodroomstraat 28 
8200 Brugge 
Routeplan: https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Contact/Paginas/VLM_Brugge.aspx 

  

 

Inschrijving 

• Inschrijvingsbedrag: € 30  

• Personeel van WZC met een samenwerkingsverband met AZ Sint-Jan: € 15 

• Inschrijving: 

− Mail uw naam, adres, functie en plaats tewerkstelling naar:  
geheugenkliniek@azsintjan.be  

− Het inschrijvingsgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE74 0017 6155 9507 
van symposium geheugenkliniek met vermelding van uw naam. (1 storting per persoon!)  

− Uw inschrijving is pas definitief na aanmelding via mail én na storten van het 
inschrijvingsgeld. 

− Het aantal inschrijvingen is beperkt. 

• Accreditering aangevraagd. 

 

 

Info 

geheugenkliniek@azsintjan.be of (050) 45 31 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


