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met een steeds toenemende vergrijzende bevolking dreigt een tsunami van dementie 
op ons af te komen. hoe gaan we daar als samenleving mee om?  
wie gaat dat betalen? kunnen we het tij nog keren? hoe willen we ouder worden? 
wat denkt u? ook u ontloopt geen rijpend brein!

 Belangrijkste doelstellingen van het festival:

1  het onderzoek dat aan diverse universiteiten gebeurt rond  
‘verouderende hersenen’ communiceren naar een ruim publiek. 
topexperten uit België en nederland zijn present. 

2  het belang van dit onderzoek aantonen door ver  banden te leggen  
met een brede waaier aan maat schappelijke problemen, vragen  
en verzuchtingen, waarbij we het stimuleren van een maatschappelijk 
debat over deze kwesties expliciet tot onze doelstellingen rekenen.

3  De beeldvorming rond neurodegeneratieve ziekten nuanceren aan  
de hand van wetenschappelijk gevalideerde beelden. 

i-brain & ageing is een organisatie van breinwijzer vzw ism universiteit gent, 
universiteit antwerpen en ku leuven.

i-brain & ageing wordt ondersteund door stad gent, het departement welzijn 
volksgezondheid en gezin, het departement Economie, wetenschap en innovatie 
van de vlaamse overheid, en kadert binnen vlaanderen in actie en richting morgen. 
i-brain & ageing participeert aan de dag van de wetenschap.
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eXPeriMent – Doorlopend

eeG-labo.  
meet hier uw hersenactiviteit.

emascot – an online memory 
and attention training Game.

hersenen in beeld.

het morele brein casino.

muzikale cueing  
voor revalidatie Parkinson.

onthaal  
(+ rondom Publieksfoyer / 

gang)

eXPO – Doorlopend

Breinwijzer vzw, Campagne 
‘Vergeet dementie,  

onthou mens’, de Maakbare 
Mens vzw, de Vlaamse 

Ouderenraad, expertisecentrum 
dementie Vlaanderen vzw / 
expertisecentrum dementie 

Paradox (Gent), flanders’ 
Care, leif vzw, Psyche & Brein, 
randall C., stichting alzheimer 

Onderzoek, studio Brein, 
uitgeverij Vrijdag, universitaire 

dienst Geriatrie uz Gent / zorg
programma voor de geriatrische 

patiënt, Vergeten kracht – Via 
kunst op zoek naar de identiteit 

van mensen met dementie.,  
Vlaamse alzheimer liga vzw, 

Vlaamse Parkinson liga (VPl), 
Vonkel vzw.

BiBliotheek
eXPO – Doorlopend

vergeten kracht

rotonDe
infostand + ‘familiegroep’

‘tijd voor ont-moeten,  
aan de praattafel’

Vlaamse alzheimer liga

13:00u – 14:10u  deBat
Dementie kost geld – wat doen 
we best met onze centen?
Christine Van Broeckhoven, Jurn 
Verschraegen, karin Willemen, 
Peter de deyn
 Moderator: Werner trio

13:00u – 13:50u Presentatie
veroudering en cognitieve- 
brein reserve: van pen-en- 
papier tot gerontechnologi-
sche breinfitness.
Christophe lafosse

13:20u – 14:05u  WOrkshOP
Beweging als preventie  
& therapie.  
sessie 1: lichaamsperceptie.
kristin Van houtte

Doorlopend
campagne ‘vergeet dementie, 
onthou mens’

13:00u – 13:50u  Presentatie
is de ziekte van Parkinson een 
hersenziekte? het verhaal van 
een veelkoppig monster.
Patrick santens

17:35u – 18:45u  deBat
een menswaardig levenseinde.
Jacinta de roeck, Wim 
distelmans, Marc Cosyns
 Moderator: kasper raus

17:35u – 18:25u  Presentatie
Wat is er mis met deze 
hersenen? live menselijke 
hersendissectie.
katharina d’herde

17:35u – 18:20u  WOrkshOP
Beweging als preventie  
& therapie.  
sessie 3: bewuste omgang 
met je lichaam.
kristin Van houtte

17:40u – 18:55u  POdiuM
hoofd vol mist. een theater - 
monoloog over dementie.
kristel Vranken
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14:20u – 15:10u  Presentatie
taboe doorbreken rond per - 
  sonen met dementie in de stad 
of gemeente. hoe doe je dat? 
Inzichten vanuit beeld
vormingsonderzoek en de 
lokale praktijk.
Baldwin Van Gorp,  
Patrick derynck, saïda sakali

14:20u – 15:10u  Presentatie
De neurofilosofie van het 
verouderende brein.
dirk de ridder

14:25u – 15:10u  POdiuM
leven met iemand met 
dementie.
Getuigenis door rita Joos

14:20u – 15:10u Presentatie
top-level vaardigheden  
en het ouder wordende brein.
ralf krampe

14:25u – 15:10u  WOrkshOP
De stem van ons geheugen  
& een andere dementie in 
muziek.
hanne deneire, 
ruth Verberckmoes

15:25u – 16:15u  Presentatie
Dementie: het genetisch 
risicoprofiel.
Christine Van Broeckhoven

15:25u – 16:15u  Presentatie
hoe kunnen we dementie 
voorkomen? aanwijzingen 
uit de epidemiologie.
arfan ikram

15:30u – 16:15u  WOrkshOP
Beweging als preventie  
& therapie.  
sessie 2: ruimteperceptie.
kristin Van houtte

15:30u – 16:15u  POdiuM
leven met iemand met 
dementie.
Getuigenis door karin Willemen

15:25u – 16:15u  Presentatie
reduceer de kans op dementie: 
beweeg voor je brein! over de 
relatie tussen bewegen, 
cognitie en geheugen.
erik scherder

16:30u – 17:20u  Presentatie
het geheim van het oudere 
vitale brein.
eddy van der zee

16:35u – 17:20u  POdiuM
jurn verschraegen interviewt 
nathalie carpentier.
Boek ‘Verdwaald in het geheugen
paleis’

16:30u – 17:20u  Presentatie
Preventie van dementie:  
de snelle revolutie in het 
wetenschappelijk onderzoek.
Bart de strooper

16:35u – 17:20u  WOrkshOP
initiatie in ‘tai chi chuan’. 
kom uit je hoofd en in je lijf!
liane Moens

16:30u – 17:20u  Presentatie
vroegdetectie van dementie: 
kan het en wil je het?
Peter de deyn



DeBat
Dementie kost geld – wat doen we 

best met onze centen?
christine van broeckhoven, 
jurn verschraegen, karin willemen,
peter de deyn moderator: werner trio
deBat Concertzaal

13:00 – 14:10u

in dit debat willen we te weten komen waarom en hoe 
we best investeren in dementie en verouderen van de 
hersenen. drie experten met een verschillende ach
tergrond en een ervaringsdeskundige op gebied van 
alzheimer dementie houden hun pleidooi. ze hebben 
alvast gemeen dat er dringend iets moet gebeuren.

Wanneer mensen de diagnose van dementie krij
gen is dit niet evident voor henzelf en hun naasten zegt 
Jurn Verschraegen van het expertisecentrum demen
tie Vlaanderen vzw. het is belangrijk dat de zorg en 
begeleiding voor onze ouderen met dementie optimaal 
wordt ondersteund, een mening die gedeeld wordt 
door karin Willemen op onthoumens.be. We moeten 
de negatieve beeldvorming doorbreken en de infor
matiekanalen optimaliseren en kenbaar maken. Meer 
centen dus voor een menselijkere beeldvorming over 
dementie en voor de zorg van dementerende ouderen.

in een toonaangevende krant verscheen onlangs 
een hoopvol bericht over onderzoek naar de oor
zaak van dementie dat een medicijn tegen de ziekte 
een stap dichterbij zou brengen. Christine Van 
Broeckhoven, moleculair biologe aan de ua, is hoop
vol dat er ook effectief een medicijn zal kunnen wor
den ontwikkeld, en denkt dat zij die dag nog zal mee
maken. Meer fondsen voor onderzoek naar oorzaak 
en medicijn is de boodschap.

Peter de deyn is internationaal actief op domein 
van alzheimer diagnostiek, zorg en onderzoek en 
getuigt over de geconcerteerde initiatieven die ter
zake worden genomen, zowel op nationaal, europees 
als mondiaal vlak. Middelen dienen ten dele te gaan 
naar zorg en onderzoek voor de patiënt van vandaag 
maar nog meer naar de patiënt van morgen omdat 
enkel doorbraken in het onderzoek ons zullen toela
ten deze dementie epidemie het hoofd te bieden. het 
nederlandse dementie deltaplan illustreert een wijze 
en humane attitude in deze.

een menswaardig levenseinde.
jacinta de roeck, marc cosyns
wim distelmans  moderator: kasper raus
deBat Concertzaal

17:35 – 18:45u

Ondanks medische vooruitgang die ons in staat  
stelt langer en gezonder te leven, blijft sterven onver

mijdelijk en vandaar dat het belangrijk is om te blijven 
nadenken over wat een waardig levenseinde inhoudt. 
in dit debat zullen enkele van de bekendste Vlaamse 
voorvechters voor zo’n waardig levenseinde het heb
ben over de specifieke uitdagingen bij het garande
ren van een goed sterven voor oudere patiënten met 
de daarbij gepaard gaande ‘verouderende hersenen’. 
hierbij zullen items als goede palliatieve zorg, het 
belang van wilsverklaringen en de toepasbaarheid en/
of uitbreiding van de euthanasiewet aan bod komen.

Presentatie
De neurofilosofie  

van het verouderende brein.
dirk de ridder
Presentatie Concertzaal

14:20 – 15:10u

hersenen zijn een evolutionaire aanpassing met als 
doel de inherente onzekerheid in de omgeving te 
reduceren voor het bewegende individu. ze doen dit 
door voorspellingen te maken van wat gaat komen 
en dit op Bayesiaanse statistische wijze te updaten. 
dit is zo voor perceptie en cognitie, maar ook voor 
het zelfpercept. Bij abnormale veroudering van de 
hersenen ontstaat dementie. een filosofisch geïn
spireerde neurologische vraag die zich stelt is of de 
primaire oorzaak van dementie niet de desintegra
tie van het zelfpercept is. filosofen zoals hume, 
heidegger, en Merleau Ponty laten toe om hersenaf
wijkingen bij dementie vanuit een nieuwe invalshoek 
te bekijken.

Dementie:  
het genetisch risicoprofiel.

christine van broeckhoven
Presentatie Concertzaal

15:25 – 16:15u 

tussen twee mensen zijn er tot drie miljoen ver
schillen in hun dna code die samen onze geneti
sche diversiteit bepalen. deze genetische verschillen 
vertalen zich deels via onze hersenen in verschillen 
in ons gedrag en functioneren. Maar, in deze gene
tische verschillen zijn er ook een aantal die mee 
de basis vormen van een verhoogd risico op ouder
domsziekten zoals alzheimer dementie. Op basis 
hiervan kan men een risicoprofiel opstellen dat 
mede de kans bepaalt dat iemand dement wordt en 
op welke leeftijd.

het geheim van het oudere  
vitale brein.

Eddy van der Zee
Presentatie Concertzaal

16:30 – 17:20u

tot voor kort werd het oudere brein gezien als een 
brein met toenemende defecten, die geleidelijk 
maar onherroepelijk zouden leiden tot teloorgang 
en verval. dit beeld moet bijgesteld worden. het 
oudere brein blijkt een vitaal en aangepast brein te 
zijn, waarbij onderdelen van het brein in werking 
en functie veranderen. het brein is niet af als we 30 
zijn, maar ondergaat vanaf de middelbare leeftijd 
opnieuw een functionele reorganisatie.

is de ziekte van Parkinson  
een hersenziekte? het verhaal van 

een veelkoppig monster.
patrick santens
Presentatie kraakhuis

13:00 – 13:50u

James Parkinson zal nooit vermoed hebben dat er 
ooit een ziekte naar zijn naam zou zijn vernoemd. 
nog minder zal hij gedacht hebben dat het onder
zoek naar deze aandoening de huidige richting zou 
zijn uitgegaan. in een tijd waarin genetica en mole
culaire biologie hoogtij vieren, suggereert recent 
onderzoek dat de ziekte van Parkinson begint bui
ten de hersenen … in de darm. het verhaal van een 
ziekte, van mijlpaal tot mijlpaal.

taboe doorbreken rond personen 
met dementie in de stad of 
gemeente. hoe doe je dat? 

Inzichten vanuit beeldvormings
onderzoek en de lokale praktijk.

met baldwin van gorp, patrick derynck, 
saïda sakali ea.
Presentatie kraakhuis

14:20 – 15:10u

het aantal personen met dementie zal de komende 
jaren fors toenemen. er rust een taboe op demen
tie en de beeldvorming is vaak eenzijdig negatief. 
sinds 2008 neemt de koning Boudewijnstichting 
een aantal initiatieven om de levenskwaliteit van 
personen met dementie te verbeteren. Via het net
werk van bijna 30 dementievriendelijke gemeenten 
in samenwerking met VVsG in Vlaanderen, wordt 
de lokale gemeenschap aangezet om anders en 
genuanceerd te kijken naar dementie. een ‘demen
tievriendelijke’ gemeente staat er garant voor dat 
mensen langer thuis kunnen blijven én dat hun 
levenskwaliteit toeneemt.

reduceer de kans op dementie: 
beweeg voor je brein! 

Over de relatie tussen bewegen, 
cognitie en geheugen.

Erik scherder
Presentatie kraakhuis

15:25 – 16:15u

Bewegen is een onderdeel van een verrijkte omge
ving welke essentieel is voor het opbouwen van een 
cognitieve reserve gedurende de eerste 25 levensja
ren; cognitieve reserve is essentieel voor gezond oud 
worden. Bewegen kan ook het geheugen verbete
ren op latere leeftijd en bij mensen die een verhoogd 
risico hebben op dementie.

vroegdetectie van dementie:  
kan het en wil je het? 

peter de deyn
Presentatie kraakhuis

16:30 – 17:20u

de voorbije decennia is verwoed gewerkt aan de ont
wikkeling van (bio)merkers voor de diagnostiek van 
dementie waaronder de ziekte van alzheimer. tevens 
is de neurogenetica met rasse schreden verder ont
wikkeld. dit betekent dat men actueel niet meer moet 
wachten tot het overlijden van de patiënt voor het stel
len van een definitieve diagnose maar dat dit bij leven 
en soms ook bij welzijn van getroffen personen kan. 
de diagnose kan momenteel reeds worden gesteld in 
een bijzonder vroegtijdig stadium van de aandoening, 
soms zelfs vooraleer er enige klacht of cognitieve 
beperking is. Met andere woorden: vroegdetectie kan 
ontegensprekelijk. rest nog de vraag of je dat wel wil. 
een gevoelige en hoogst individuele materie.

veroudering en cognitieve-brein 
reserve: van pen-en-papier tot 

gerontechnologische breinfitness.
christophe lafosse
Presentatie auditorium

13:00 – 13:50u

als we ouder worden treden er veranderingen op 
in het brein. deze leeftijdsgerelateerde veranderin
gen lijken geassocieerd te zijn met een afname in de 
cognitievebrein reserve en vaardigheden zoals aan
dacht, planning en geheugen. recent wetenschappe
lijk onderzoek in verband met de plasticiteit van onze 
hersenen suggereert echter dat de door ouderdom 
veroorzaakte achteruitgang in cognitieve vaardighe
den met de juiste stimulatie te vertragen of te her
stellen is. Cognitieve stimulatie en fitnesstraining blij
ken mogelijke interventiemethoden te zijn. hiermee is 
de gerontechnologie bezig. Voorts is ontdekt dat het 
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brein zijn plasticiteit behoudt bij het ouder worden en 
dat er zelfs gedurende het gehele leven in bepaalde 
delen van de hersenen nieuwe cellen aangemaakt 
worden. deze aanmaak van nieuwe cellen wordt neu
rogenese genoemd. Cognitieve stimulatie en bewe
ging blijken deze neurogenese te verhogen.

top-level vaardigheden en het 
ouder wordende brein.

ralf krampe
Presentatie auditorium

14:20 – 15:10u

Bij het ouder worden ondergaan we niet alleen 
fysieke veranderingen, zoals onze spieren die ver
zwakken of beenderen die fragiel worden, maar ook 
onze hersenen beginnen fysiologisch te verslech
teren. desalniettemin slagen sommigen er toch in 
om ons zelfs op vrij hoge leeftijd te blijven verbazen 
met adembenemende prestaties. hoe is dit mogelijk, 
gezien de fysieke en cognitieve veranderingen? in deze 
presentatie worden een aantal antwoorden aangereikt. 

hoe kunnen we dementie 
voorkomen? aanwijzingen uit de 

epidemiologie.
arfan ikram 
Presentatie auditorium

15:25 – 16:15u

dementie zal de komende decennia een steeds gro
ter maatschappelijk probleem worden. Momenteel 
zijn geen effectieve therapieën beschikbaar, hetgeen 
het belangrijker maakt de ziekte te kunnen voorko
men. echter, wat is de huidige kennis omtrent het 
voorkomen van de ziekte? Wat kan men zelf doen 
om het risico te verkleinen? epidemiologisch onder
zoek heeft ons veel inzicht verschaft in risicofacto
ren voor dementie. dit vormt dan een basis om pre
ventieve strategieën te ontwikkelen.

Preventie van dementie:  
de snelle revolutie in het weten-

schappelijk onderzoek. 
bart de strooper
Presentatie auditorium

16:30 – 17:20u

rond dementie hangt een taboe. alhoewel we intel
lectueel wel aanvaarden dat geest en lichaam één 
geheel vormen, blijven we het er moeilijk mee heb
ben dat dementie veroorzaakt wordt door geleidelijke 
afbraak van hersenmateriaal. er is echter maar één 
manier om dementie te stoppen of beter nog te voor
komen, en dat is door de processen die onze herse
nen aantasten tijdig stop te zetten. de laatste tien jaar 
is er een revolutie in onze kennis van de processen 
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die ziekten zoals alzheimer of Parkinson veroorza
ken. het is een kwestie van tijd voor er medicatie zal 
ontwikkeld worden die we zullen innemen om onze 
hersenen tegen aftakeling te beschermen.

Wat is er mis met deze hersenen? 
live menselijke hersendissectie.

katharina d’herde
Presentatie auditorium

17:35 – 18:25u

in deze presentatie met live dissectie bekijken we 
van nabij op menselijke gebalsemde hersenen wat 
het verouderen doet met dit orgaan. Wat zijn veran
deringen die we kunnen verbinden met de ziekte van 
alzheimer of andere vormen van dementie en wat 
zijn de wijzigingen die de signatuur vormen van het 
normale verouderen. in deze presentatie met live 
dissectie bekijken we van nabij op menselijke gebal
semde hersenen wat het verouderen doet met dit 
orgaan. Wat zijn veranderingen die we kunnen ver
binden met de ziekte van alzheimer of andere vor
men van dementie en wat zijn de wijzigingen die de 
signatuur vormen van het normale verouderen. 

WorkshoP
Beweging als preventie & therapie. 

sessie 1: lichaamsperceptie.
kristin van houtte
WOrkshOP l4

13:20 – 14:05u

in deze workshop wordt gewerkt met de methode van 
de Bothmergymnastiek. “Je beweegt niets, wanneer je 
jezelf niet beweegt”. het ideaal van de Grieken was om 
de atleten en de filosofen te verenigen. Wie in zijn huis, 
zijn lichaam goed is aangekomen, die komt in zijn wil, 
wordt vrijer in het denken en kan zo vormbepalend in 
de wereld werkzaam zijn. in deze sessie gaan we na 
een kleine opwarming door eenvoudige oefeningen 
onze bewegingsmogelijkheden ontdekken. iedereen 
kan deelnemen, loszittende kledij is aangeraden. 
Verschillende oefeningen kan je nadien ook thuis doen.

De stem van ons geheugen  
& een andere dementie in muziek  

– twee projecten rond muziek  
& personen met dementie.

hanne deneire, ruth verberckmoes
WOrkshOP l4

14:25 – 15:10u

Vanuit de overtuiging dat muziek uiterst geschikt is 
om contact te maken met mensen en in het bijzonder  

mensen met dementie is het project “een andere 
dementie in muziek” ontstaan. Muziek kan een ver
binding maken met de leefwereld van de persoon met 
dementie en aldus een brug slaan tussen de bewo
ners van het woon en zorgcentrum en hun familie
leden en begeleiders. “de stem van ons geheugen” 
is voor hanne deneire een verderzetting van de mid
delen die gehanteerd worden: de stem en het zingen 
van liedjes openen deuren en maken het mogelijk 
terug sociaal contact te hebben en te genieten van de 
tijd die nog rest. We willen jullie letterlijk onderdom
pelen in de mogelijkheden dat muziek biedt bij het 
werken met mensen met dementie en hun familie/ 
mantelzorgers vanuit het muzikale denken. hopelijk 
krijg je zo een beter zicht op al de mogelijkheden die 
muziek biedt aan deze doelgroep. Muziek kan contact 
maken, de ziel verzachten, de motoriek terug uitda
gen en de cognitie op peil houden.

Beweging als preventie & therapie. 
sessie 2: ruimteperceptie.

kristin van houtte
WOrkshOP l4

15:30 – 16:15u

in deze workshop wordt gewerkt met de methode 
van de Bothmergymnastiek. doe mee met deze 
geometrische oefeningen en neem je omgevende 
ruimte bewust waar. Via de Bothmergymnastiek 
kunnen we onszelf en de krachten van de ruimte 
leren kennen en langs deze weg ervaren dat ook wij 
een deel van de ruimte zijn. We gaan in deze ses
sie enkele eenvoudige bewegingselementen uit de 
Griekse vijfkamp uit proberen. iedereen kan deelne
men, loszittende kledij is aangeraden. Verschillende 
oefeningen kan je nadien ook thuis doen.

initiatie in ‘tai chi chuan’. kom uit 
je hoofd en in je lijf! 

liane moens 
WOrkshOP l4

16:35 – 17:20u

‘tai Chi Chuan’ is onderdeel van de tai Chicultuur en 
levensvisie met wortels in het neonconfucianisme en 
taoïsme. liane Moens neemt je mee langs 3 niveaus 
in de beoefening: 1. focus op het lichaam. Breng 
lichaamsdelen in lijn en coördineer adem en bewe
ging. 2. door meditatie en langer in houdingen te blij
ven vergroot de concentratie, leer je mentale en emo
tionele spanningen herkennen en loslaten. 3. lichaam 
en geest zijn één. luister naar je lichaam zonder je 
volgende houding te bedenken. taiChi Chuan is één 
van de weinige sporten die je een hele leven lang kan 
beoefenen. een hoge leeftijd is zeker geen reden om  
te stoppen. niet alleen het lichamelijke aspect maar 
ook het mentale speelt een grote rol in onze gezond
heid. tai Chi Chuan combineert de verschillende 

invalshoeken van zelfverdediging, gezondheid en 
meditatie. tai Chi Chuan doe je vooral om gezond te 
blijven. de tai Chi Chuan methode lijkt wel speciaal  
ontworpen voor deze tijd: meer bewegen, minder 
haas ten. Geen speciale kledij vereist. kom en doe mee! 

Beweging als preventie & therapie. 
sessie 3: bewuste omgang met je 

lichaam.
kristin van houtte
WOrkshOP l4

17:35 – 18:20u

in deze workshop wordt gewerkt met de methode van 
de Bothmergymnastiek. door creatieve, meditatieve 
en speelse oefeningen gaan we een bewuste brug 
bouwen tussen onszelf en ons fysieke lichaam. We 
verscherpen het bewustzijn tussen de beweging en de 
rust van lichaam en geest. Bij de Bothmergymnastiek 
staan de krachten centraal die de mens ontwikkelt 
om zijn houding tegen de zwaartekracht in te hand
haven. het is een bewust gevoerde strijd met de val, 
in verschillende spelvormen. kracht en behendigheid 
moeten ontwikkeld worden om telkens weer deze val 
meester te kunnen worden, om weer het evenwicht te 
vinden. iedereen kan deelnemen, loszittende kledij is 
aangeraden. Verschillende oefeningen kan je nadien 
ook thuis doen.

PoDium
leven met iemand met dementie. 

Getuigenis door rita joos.
POdiuM Mezzanine

14:25 – 15:10u 

rita Joos brengt een persoonlijke getuigenis: “Mijn 
man heeft jongdementie. We hebben samen moeten 
leren daarmee om te gaan. Met vallen en opstaan 
heb ik geleerd mijn verdriet, frustraties en de woede 
dat ons dat is overkomen, om te zetten naar iets 
vreugdevols. de mooie momenten die ik met mijn 
man beleef, grijp ik aan om mijn gevoelens te kana
liseren naar het positieve.”

leven met iemand met dementie. 
Getuigenis door karin Willemen.

POdiuM Mezzanine
15:30 – 16:15u

karin Willemen brengt een persoonlijke getuigenis: 
“de tante van mijn man had dementie. ik heb haar 
verzorgd tot ze overleden is. Mijn vader heeft  
een vasculaire alzheimerdementie, wat een ander 
verloop kent. hij is sinds kort verhuisd naar een 
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Breinwijzer vzw

Breinwijzer vzw brengt actoren uit zowel de neuro
wetenschappen, de zorgsector als het ruime publiek 
samen, om zo samen te zoeken naar en richting te 
geven aan een maatschappelijk verantwoorde evo
lutie en impact van de neurowetenschappen (neuro
ethiek).

Breinwijzer is een onafhankelijke pluralistische 
organisatie die ijvert voor een open en participatieve 
dialoog op voet van gelijkwaardigheid tussen het 
ruime publiek, beleidsmakers en betrokken experts.
www.breinwijzer.be

campagne ‘vergeet dementie, 
onthou mens’ 

een genuanceerde beeldvorming van dementie is 
de komende jaren een prioriteit binnen het Vlaamse 
welzijnsbeleid. Voor personen met dementie, hun 
kinderen, partner en familie is de confrontatie met 
dementie immers vaak hard. de aandoening is voor 
veel mensen een onbekende wereld, een onzeker 
proces waarover in de media geregeld doemsce
nario’s opduiken. dit dominante beeld wil de cam
pagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ bijstellen. 
en daarvoor kan iedereen zich engageren! 

tijdens het iBrain & ageing festival kom je 
alles te weten over genuanceerde beeldvorming en 
dementievriendelijke initiatieven. achter elke persoon 
met dementie gaat een mens schuil, met emoties en 
gevoelens. Met beperkingen, maar zeker ook met tal
loze mogelijkheden. Vergeet dementie, onthou mens!
www.onthoumens.be

De maakbare mens vzw
de Maakbare Mens vzw wil het brede publiek kri
tisch en correct informeren over de medische en 
biotechnologische ontwikkelingen en de ethische 
vragen die zich daarbij stellen. de Maakbare Mens 
vzw volgt de algemene medische en biotechnologi
sche ontwikkelingen aandachtig en kritisch en werkt 
rond thema’s zoals genetisch testen, orgaandonatie, 
medicalisering van de samenleving, sport en ethiek, 
stamcellen, medisch begeleide voortplanting, esthe
tische chirurgie en het maakbare brein.
www.demaakbaremens.org

De vlaamse ouderenraad 
de Vlaamse Ouderenraad komt op voor de belan
gen van alle nederlandssprekende ouderen. Voor de 
Vlaamse en federale overheid en allerlei organisa
ties is de Vlaamse Ouderenraad het aanspreekpunt. 
de Vlaamse Ouderenraad adviseert over alles wat de 
Vlaamse ouderen aanbelangt, in samenspraak met 
de 30 lidorganisaties. 
www.vlaamseouderenraad.be

woonzorgcentrum. dat was een grote aanpassing, 
zowel voor hem als voor mij. ik heb moeten leren 
om hem voor een stuk los te laten.”

verdwaald in het geheugenpaleis  
– interview.

jurn verschraegen, nathalie carpentier
BOekVOOrstellinG & interVieW Mezzanine

16:35 – 17:20u

Vandaag krijgt wereldwijd elke vier seconden iemand 
te horen dat hij aan dementie lijdt. Ons land telt van
daag 187.000 patiënten, tegen 2050 zullen dat er 
naar schatting 350.000 zijn. Onthutsend, maar ach
ter die cijfers bevinden zich menselijke verhalen. 
Verhalen over ziekte, inderdaad, maar ook over dro
men die nog vervuld kunnen worden, over liefde, over 
je niet zomaar gewonnen geven. Journaliste nathalie 
Carpentier heeft een jaar lang mensen met dementie 
gevolgd. hoe ontdekken ze de ziekte, hoe vernemen ze 
de diagnose, hoe nemen ze de draad van dat nieuwe 
leven op? Pakkende verhalen over zoeken naar contact 
als alle woorden wegvallen. nathalie Carpentier was 
journaliste bij de Morgen en werkt nu bij Woestijnvis. 
eerder schreef ze het breinrapport (2006).

hoofd vol mist.  
een theatermonoloog over dementie.
kristel vranken
theaterMOnOlOOG kraakhuis

17:40 – 18:55u

hoofd vol mist is een theatermonoloog naar ‘het 
Vergeetboek’ van kees Opmeer en ‘Vlinderpark 
alzheimer’ van Johan Van Oers, in een regie van 
Magda Van der aa. de voorstelling bestaat uit twee 
verhaallijnen die door elkaar lopen. enerzijds heb 
je het persoonlijke verhaal van een kleindochter die 
vertelt over het proces dat haar oma doormaakt. 
anderzijds is er het verhaal van ‘de’ persoon die 
dementeert en zijn/haar verwanten. dit is bewust 
algemeen gehouden zodat iedereen zich in deze 
personen kan verplaatsen en terugvinden, waardoor 
het verhaal plots weer heel persoonlijk kan wor
den. tijdens de voorstelling wordt er live saxofoon 
gespeeld door stefaan daems.

exPeriment
eeG-labo.  

meet hier uw hersenactiviteit.
Dienst neurologie uzGent

in het eeGlabo kan uw hersenactiviteit gemeten en 
gelezen worden. aan de hand van een aantal elek

troden die we samen met een beetje gel op uw hoofd 
plaatsen is het mogelijk om de kleine elektrische 
signalen die uw hersencellen produceren op te pik
ken en te tonen op het computerscherm. tijdens de 
eeGopname, die meestal een 10tal minuten duurt, 
zullen verschillende testen worden uitgevoerd. deze 
testen hebben telkens een ander effect op uw her
senactiviteit. Op het eeGlabo van de dienst neu
rologie worden dagelijks eeG’s afgenomen bij ver
schillende types patiënten. het eeG vormt een 
belangrijke tool in de diagnose van onder andere 
epilepsie, de zorg na een hersentrauma en de prog
nose bij comapatiënten.
Medewerkers: evelien Carrette, ine dauwe,  
kristl Vonck, leen de taeye, Paul Boon en  
stefanie Gadeyne.

emascot – an online memory  
and attention training Game.

vakgroep: afdeling neurologie,  
universitair medisch centrum Groningen. 

onderzoeksgroep: alzheimer research centre.

Bent u weleens een woord kwijt? komt u niet meer 
zo makkelijk op de naam van die ene acteur in …? 
Wat moest er nou ook weer op het boodschap
penlijstje? en trouwens, waar zijn mijn sleutels? 
Voor wie zich hierin herkent: binnenkort begint een 
onderzoek waarbij mensen met geheugenproble
men drie maanden lang een geheugentraining vol
gen in spelvorm. Vooraf en na afloop vinden diverse 
tests plaats om te kijken of het geheugen beter gaat 
functioneren door de training. tijdens het festival 
ziet u een beschrijving van het onderzoeksproject 
(inclusief hersenscans) en kunt u dit nieuwe geheu
genspel voor het eerst uitproberen.
Medewerkers: h.P.h. kremer, luca nanetti, 
Marjolein van Velzen en Peter de deyn.

hersenen in beeld.
Bio imaging laboratorium, universiteit 

antwerpen; experimenteel laboratorium 
translationele neurowetenschappen  

en otolaryngologie, Departement 
translationele neurowetenschappen, 

universiteit antwerpen; instituut Born-Bunge, 
universiteit antwerpen; molecular imaging 

centre antwerp (mica), Departement 
nucleaire Geneeskunde, universiteit 

antwerpen; neurodegeneratieve 
hersenziekten Groep, viB Departement 

moleculaire Genetica, universiteit antwerpen; 
antwerpse Biobank, instituut Born-Bunge, 

universiteit antwerpen.

de hersenen zijn ons meest complexe orgaan  
en bestaan uit miljarden neuronen. de microscoop 
en moderne beeldvormingstechnieken geven  
de geheimen van onze hersenen prijs. Maak kennis  

met de anatomie van ons brein en ontdek hoe plas
tisch onze hersenen zijn. herken zelf gezonde van 
zieke en verouderde hersenen van proefdieren en 
mensen. daarnaast worden demonstraties gege
ven van histologische technieken om hersencel
len aan te kleuren in de witte en grijze massa. 
Beeldvormingstechnieken geven de mogelijkheid 
om de hersenen op een nietinvasieve manier te 
bekijken. Op iBrain & ageing kunt u eveneens ken
nis maken met enkele onderzoekslijnen omtrent 
hersenonderzoek in onze laboratoria.
Medewerkers: annMarie Waldron,  
annemie Van der linden, Christine Van Broeckhoven, 
Jonathan Janssens, Peter de deyn,  
stefanie dedeurwaerdere en steven staelens.

het morele brein casino.
jelle De schrijver

uw brein maakt dagelijks beslissingen. een groot 
deel van deze beslissingen gaan over sociale situ
aties. Bij het verouderen wordt het maken van deze 
beslissingen soms moeilijker. in deze workshop 
komt u in contact met de breinnetwerken die actief 
zijn bij het nemen van sociale beslissingen. hiervoor 
stapt u in enkele sociale spelsituaties die regelmatig 
gehanteerd worden bij de studie van sociale beslis
singen zoals het gevangenedilemma of het vertrou
wensspel. nadien wordt u geïnformeerd over de 
voornaamste betrokken breinstructuren die u zonet 
heeft gebruikt.

muzikale cueing voor revalidatie 
Parkinson.

instituut voor psychoacoustische en 
electronische muziek (iPem  – uGent),  

de opleiding revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie (uGent – arteveldehogeschool) 

en de dienst neurologie (uzGent).

een unieke samenwerking tussen instituut voor 
psychoacoustische en electronische muziek 
(iPeM), de opleiding revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie (uGentarteveldehogeschool) en 
uzGent, dienst neurologie resulteerde in een proto
type voor auditieve cueing voor Parkinson Patienten. 
deze tool registreert het natuurlijke staptempo 
van de patient, en voorziet quasi onmiddellijk bij
passende muzikale ondersteuning in het optimale 
tempo voor die persoon. de eerste resultaten tonen 
aan dat het gebruik van muziek als cueing tool even 
effectief is als het gebruik van een metronoom. 
Bovendien wordt dit door de patient als aangenamer 
ervaren. tijdens het festival kunt u deze resultaten 
meer in detail bekijken, alsook zelf eens het sys
teem uittesten.
Medewerkers: Bart Moens, dirk Cambier,  
helena soens, Jana Blomme, leon van noorden, 
Marc leman, Patrick santens en Wim de Wilde.



expertisecentrum Dementie 
vlaanderen vzw / expertisecentrum 

Dementie Paradox (Gent)
het expertisecentrum dementie (eCd) Vlaanderen 
en de negen regionale expertisecentra dementie wil
len dementie in de samenleving op de agenda plaat
sen om de kwaliteit van het leven van mensen met 
dementie en hun omgeving te behouden en te ver
beteren. zij doen dit door het samenbrengen en uit
bouwen van expertise, in samenwerking met andere 
actoren in het werkveld.

de expertisecentra dementie zijn ontstaan van
uit de nood aan informatie en begeleiding van ieder
een die geconfronteerd wordt met dementie. Ondanks 
de toenemende aandacht voor dementie in de media, 
blijven er nog heel wat misverstanden overeind.

naast de infostand kan u op iBrain & ageing 
ook een foto en gedichtententoonstelling vanuit 
regionaal eCd Paradox bezichtigen.
www.dementie.be / www.ecdparadox.be

Flanders’ care
flanders’ Care is één van de voornaamste pijlers bin
nen Vlaanderen in actie, het ambitieuze toekomst
project van de Vlaamse regering, dat van Vlaanderen 
een warme, solidaire en open samenleving wil 
maken. flanders’ Care wil op een aantoonbare wijze 
en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg 
verbeteren en verantwoord ondernemerschap in 
de zorgeconomie stimuleren. flanders’ Care is een 
gemeenschappelijk project van coördinerend minis
ter van Welzijn Jo Vandeurzen, minister–president 
kris Peeters, viceministerpresident ingrid lieten en 
minister van Werk Philippe Muyters. 
www.flanderscare.be

leif vzw
leif (levenseinde informatieforum) werd begin 
2003 onder impuls van de vzw recht op Waardig 
sterven opgericht. dit gebeurde naar aanleiding van 
de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg 
en euthanasie, die in 2002 van kracht werden.

leif ontstond als open forum voor zorgverleners, 
patiënten en hun familie, omdat het snel duidelijk 
werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn 
met de inhoud van deze wetten. www.leif.be

Psyche&Brein
Psyche&Brein is een tweemaandelijks populair
wetenschappelijk magazine over psychologie en 
hersenwetenschap. Ook gezondheid en opvoeding 
komen ruim aan bod. het tijdschrift volgt onder
zoek en wetenschappelijke ontdekkingen op de voet. 
daardoor onderscheidt het zich van de andere ‘psy
chologiebladen’ in ons taalgebied. Psyche&Brein is 
een zusterblad van het duitse Gehirn&Geist en het 
amerikaanse scientific american Mind. een deel 
van de inhoud is internationaal, maar daarnaast zijn 

er eigen artikelen en opinie. Psyche&Brein bevat bij
dragen van internationaal gerenommeerde weten
schappers en publicisten en is te koop in Vlaanderen 
en nederland. www.eosmagazine.eu

randall c.
elk nieuw Breinwijzerevenement wordt aangekon
digd door een affiche met een illustratie van randall C.  
tijdens iBrain exposeert de huisillustrator met  
een selectie uit zijn oeuvre, gemaakt in opdracht van 
Breinwijzer vzw. zijn stijl is te herkennen door sprook
jesachtige tekeningen en dan weer door nijdige  
en donkere tonen, helle en zachte kleuren wisselen 
elkaar af. dankzij de illustraties kan u zich de voorbije 
evenementen weer makkelijk voor de geest halen.
www.randall.be

stichting alzheimer onderzoek
de stichting alzheimer Onderzoek (saO) is een 
Belgische nonprofit organisatie van openbaar nut. 
de primaire doelstelling van saO is financiële steun 
geven aan basis, klinisch en diagnostisch weten
schappelijk onderzoek naar de ziekte van alzheimer 
en aanverwante hersenziekten. de stichting werd 
opgericht in 1995, en actief vanaf 1998.

naast de financiering van het wetenschappelijk 
onderzoek hecht de stichting alzheimer Onderzoek 
bijzonder belang aan het verspreiden van informatie 
over de ziekte van alzheimer en de vordering van het 
wetenschappelijk onderzoek hier aangaande. het 
bespreekbaar maken van deze ziekte wordt zo in de 
hand gewerkt, en is één van de hoofdbetrachtingen 
van saO. www.alzh.org

studio Brein 
studio Brein brengt het laatste nieuws over hersen
onderzoek door een mobiele redactie van reporters 
verbonden aan universitaire en andere onderzoeks
instellingen. 

studio Brein is een initiatief van Breinwijzer vzw. 
www.breinwijzer.be/studiobrein 

uitgeverij vrijdag
uitgeverij Vrijdag is een brede publieksuitgeve
rij voor literaire fictie, nonfictie en kinderboeken. 
uitgeverij Vrijdag publiceert titels met originele 
invalshoeken, eigenzinnige kwaliteit, hardnek
kige overtuigingen en soevereine reflectie, die stijl
vol, innoverend en verrassend zijn. alle titels, zoals 
ook Verdwaald in het geheugenpaleis van nathalie 
Carpentier, zijn verkrijgbaar bij elke boekverkoper of 
bij www.uitgeverijvrijdag.be.

universitaire Dienst Geriatrie  
uz Gent

zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.
de afdeling Geriatrie van het uz Gent richt zich zeer 
specifiek op de diagnose, verzorging en behandeling  

van patiënten ouder dan 70 jaar. naast de licha
melijke aandoeningen gaat de zorg ook uit naar 
het psychisch (emotioneel en mentaal), sociaal en 
fysisch functioneren en welzijn.

Op iBrain & ageing vindt u een info
stand en krijgt u mondelinge toelichting bij het 
Begeleidingsprogramma voor Ouderen met 
Cognitieve stoornissen (BOCs) door 2 neuropsycho
logen. www.uzgent.be

vergeten kracht – via kunst  
op zoek naar de identiteit van 

mensen met dementie. 
tentoonstelling van werken gemaakt door 

mensen met dementie.
het project ‘Vergeten kracht’ is het vervolg op 
‘Vergeten schoonheid’. 

in ‘Vergeten kracht’ halen kunstenaar Bert 
Vervaet en studenten van het kask de identiteit van 
bewoners met dementie weer naar boven. een dia
loog die ze in woonzorgcentrum het heiveld in sint
amandsberg, voortbouwend op het eerste project 
‘Vergeten schoonheid’ met de steun van de koning 
Boudewijnstichting op gang trekken via ‘kunst’ in de 
ruime zin van het woord.

sommige bewoners tekenen of schilderen hun 
gevoelens, hun almaar vager wordende herinnerin
gen. anderen vinden rust in de muziek, de dans, het 
woord. door de ziekte verloren gewaande herinne
ringen, passies en talenten worden zo weer levend.

‘Vergeten kracht’ toont aan dat mensen met 
dementie mensen blijven, met een identiteit en 
gevoelens. hun mogelijkheden worden in de verf 
gezet, in plaats van hun tekortkomingen. hun zelf
vertrouwen neemt toe. Maar ook familieden en zorg
verleners krijgen een ander beeld en vinden een 
manier om beter met hen te communiceren.

OCMW Gent ging deze samenwerking met 
kaskstudenten aan met als doel een unieke en 
aangrijpende documentaire & boek te maken die 
andere zorgverleners en studenten uitnodigen 
anders naar mensen met dementie te kijken en een 
verwante methodiek toe te passen.

vlaamse alzheimer liga vzw
de Vlaamse alzheimer liga is in de eerste plaats 
een vereniging Van, VOOr en dOOr familieleden 
en mantelzorgers van personen met dementie. de 
Vlaamse alzheimer liga vzw is een door vrijwilli
gers geleide vereniging zonder winstoogmerk, met 
als doel personen met dementie en mantelzorgers 
in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met 
dementie. de liga ijvert voor een brede toegang tot 
zorg op maat en voor kwaliteit van leven.

de Vlaamse alzheimer liga is pluralistisch en 
heeft samenwerkingsverbanden met andere zelf
hulpgroepen en organisaties en is de Vlaamse vleu
gel van de ligue nationale alzheimer liga.

‘Dementie ont-moeten via dialoog’ (vlaamse 
alzheimer liga vzw)

“samen dementie draagbaar maken” vraagt om dia
loog en interactie. Ondanks de groeiende aandacht 
in de media, op het web en in boekenkasten, blijven  
er nog vele vragen onbeantwoord. Op het festival  
om 14u30 of 15u30 of 16u30 nodigen we jong en oud, 
persoonlijk betrokken of niet, mantelzorger of pro
fessioneel actief graag uit om elkaar te ontmoeten. 
naast de infostand van de Vlaamse alzheimer liga 
vind je enkele van onze vrijwilligers en beroeps
krachten die u aan de lijve laten kennismaken met 
de meerwaarde van lotgenotencontact, het belang 
van informatie en de absolute kracht van dialoog. 
Vooraf inschrijven kan aan onze stand. Op het praat
moment zelf kan je aanschuiven tot alle stoelen 
bezet zijn. www.alzheimerliga.be

vlaamse Parkinson liga (vPl)
de Vlaamse Parkinson liga wil de belangen behar
tigen en verdedigen van de parkinsonpatiënt en zijn 
of haar familie. Wij zijn ervan overtuigd dat lotge
notencontact steun biedt hulp, informatie en goede 
voorbeelden en wij hebben hiervoor een groot net
werk van regionale zelfhulpgroepen uitgebouwd over 
geheel Vlaanderen!

Wij geven viermaal per jaar ons Parkinson 
Magazine uit dat een bron is van nuttige informatie 
over de medische en sociale aspecten en behande
lingsmethoden van de ziekte van Parkinson. tenslotte 
is onze vereniging ook op actie gericht:we organise
ren elk jaar onze Werelddag, het weekend aan zee, 
infonamiddagen met neurologen, kinesisten, logo
pedisten … zo slagen wij erin om onze zieken “een 
stukje te dragen in hun ziekzijn” en hoop te bieden 
op een leefbare toekomst! www.parkinsonliga.be

vonkel vzw
Wat doet Vonkel? het Vonkelhuis, waar iedereen 
welkom is, biedt een onbevooroordeeld luisterend 
oor voor mensen met vragen rond sterven, dood, 
rouw, zelfdodinggedachten … Vonkel verstrekt infor
matie en documentatie en kan eventueel doorver
wijzen. Voor alle activiteiten doen we een beroep op 
goed opgeleide vrijwilligers.

Wij waken bij een alleenstaande stervende die 
thuis wil blijven tot op het einde van zijn/haar leven. 
Bij een begrafenis of crematie van iemand die niet 
omringd is door familie of vrienden, willen we zinvol 
aanwezig zijn.

Vonkel wil een open discussieforum zijn waarin 
alle meningen en ideeën omtrent sterven, dood en 
rouw kunnen aan bod komen.

Vonkel stelt ook kunst ten toon. 
www.vonkeleenluisterendhuis.be
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Bio’s
arfan ikram

dr. M. arfan ikram, Md Phd, 
is universitair docent en hoofd 
neuroepidemiologie aan de 
afdeling epidemiologie van het 
erasmus MC te rotterdam. 
tevens heeft hij affiliaties bij 
de afdelingen radiologie en 
neurologie. hij onderzoekt de 
oorzaken en determinanten van 
neurologische aandoeningen in 
ouderdom, met specifieke inte
resse voor dementie, ziekte van 
alzheimer, beroerte, en ziekte 
van Parkinson. hij is vooral geïn
teresseerd in de vroegste teke
nen van ziekte, voordat deze kli
nische merkbaar wordt. in zijn 
onderzoek maakt hij gebruikt 
van neuropsychologische tes
ten, geavanceerde beeldvorming 
(Mri), genetische technologieën, 
en elektronische metingen van 
het looppatroon.

Baldwin van Gorp
Baldwin Van Gorp (Phd, 
universiteit antwerpen) is als 
onderzoeker en docent ver
bonden aan het instituut voor 
Mediastudies van de ku leuven. 
hij doceert er vakken rond jour
nalistiek en communicatiema
nagement. zijn onderzoekinte
resses situeren zich vooral op 
het vlak van het concept fra
ming en dat toegepast op maat
schappelijke thema’s. hij publi
ceerde onder meer het boek 
‘framing asiel’ (leuven: acco) 
en in toonaangevende tijd
schriften zoals tijdschrift voor 
Communicationwetenschap, 
Journal of Communication, 
european Journal of Commu
nication, social science & 
Medicine, en american Journal 
of alzheimer’s disease and other 
dementias.

Bart De strooper
Bart de strooper studeerde af 
aan de ku leuven, eerst als dok
ter in de geneeskunde (1985) en 
dan als licentiaat in de biomedi
sche wetenschappen (1987). na 
het behalen van zijn doctoraat 

in 1991, en postdoctorale stu
dies bij prof. f. Van leuven en 
prof. C. dotti (eMBl, duitsland) 
startte hij in 1999 een zelfstandig 
onderzoekslaboratorium in het 
Centrum Menselijke erfelijkheid, 
aan de ku leuven en het ViB. Van 
in het begin was de focus van het 
onderzoek het ontstaan van de 
ziekte van alzheimer en de zoek
tocht naar nieuwe geneesmidde
len. als postdoctoraal onderzoe
ker had hij reeds baanbrekend 
werk verricht door de rol van 
de presenilines in de ziekte van 
alzheimer aan te tonen (nature, 
1998, 1999). Over de laatste jaren 
is zijn multidisciplinaire en inter
nationale onderzoeksgroep uit
gegroeid tot ongeveer 40 per
sonen, en bestudeert hij naast 
de ziekte van alzheimer ook de 
ziekte van Parkinson met toe
nemend succes. hij heeft meer 
dan tweehonderd wetenschap
pelijke publicaties en 14 patenten 
op zijn naam. Bezoek de website 
van het laboratorium: https://
gbiomed.kuleuven.be/english/
research/50000622/lrnd/ 

christine van Broeckhoven
Christine Van Broeckhoven is 
professor in Moleculaire biologie 
een genetica aan de universiteit 
antwerpen en is werkzaam 
aan het ViB en instituut Born
Bunge. Van bij de start van haar 
onderzoek legde ze zich toe op 
de genetica van de ziekte van 
alzheimer, het belangrijkste kli
nische subtype van dementie bij 
ouderen. Voor haar werk werd ze 
meermaals nationaal en interna
tionaal erkend. Voor haar maat
schappelijk engagement werd 
ze vereerd met een postzegel in 
de reeks “this is Belgium” en de 
“ark Prijs van het Vrije Woord”. 
ze werd bekroond met het ere
teken van Grootofficier in de 
leopoldsorde en Chevalier dans 
la légion d’honneur.

christophe lafosse 
Prof. dr. Christophe lafosse  
is doctor in de Psychologische 

Wetenschappen met specialisatie 
in de klinische neuropsychologie. 
hij is als directeur strategie 
en Wetenschappelijk Beleid 
en als klinisch neuropsy
choloog verbonden aan het 
revalidatieziekenhuis revarte 
te edegem (www.revarte.be). 
hij is als gastprofessor ver
bonden aan de katholieke 
universiteit leuven (faculteit 
Psychologie en Pedagogiek 
en faculteit Geneeskunde), 
de Vrije universiteit Brussel 
(faculteit kinesitherapie, vak
groep neurologische revali
datie), universiteit antwerpen 
(faculteit Geneeskunde, huis
artsgeneeskunde) en de lessius 
hogeschool. zijn onderzoek richt 
zich voornamelijk op de gevol
gen van en het leren omgaan 
met hersendisfuncties en her
senletsels, en het neurowe
tenschappelijk onderzoek naar 
stoornissen in het posturaal 
lichaamsschema in interac
tie met cognitie. hij is voorzit
ter van de Vlaamse Vereniging 
voor neuropsychologie (VVnP) 
en zit in het bestuur van de 
Belgische Vereniging voor 
Geriatrie en Gerontologie (BVGG) 
en Breinwijzer vzw.

Dirk De ridder
dirk de ridder studeerde 
Geneeskunde aan de universiteit 
Gent en hij vervolledigde zijn 
opleiding tot neurochirurg in 
het binnenland, o.a. in Gent en 
Brussel en in het buitenland 
(zuidafrika). tegenwoordig 
is hij als hersenchirurg werk
zaam in het universitair 
ziekenhuis antwerpen 
waar hij Brai2n leidt, Brain 
research center for advanced 
innovative & interdisciplinary 
neuromodulation. zijn research 
richt zich voornamelijk naar 
het onderdrukken van fantoom 
gevoelens zoals fantoom pijn 
en fantoom geluid (oorsuizen), 
maar ook andere aandoeningen 
worden onderzocht. het onder
zoek dat Brai2n verricht is sterk 
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evolutionair gericht en probeert 
gemeenschappelijke verklarings
mechanismen van groepen aan
doeningen zoals de thalamocorti
cale dysrhythmie (pijn, oorsuizen, 
Parkinson, depressie, …) en  
obsessief compulsief spectrum 
(obesitas, kleptomanie, tics, ver
slaving, …) te behandelen via 
invasieve en nietinvasieve neuro
modulatie (hersenstimulatie). een 
derde onderzoekspeiler behelst 
aandoening van zelfperceptie en 
sociale interacties, zoals out of 
body aandoeningen, depersona
lisatie, parafilieën, en dergelijke 
meer. hij is auteur of coauteur 
van meer dan 140 wetenschap
pelijke artikelen in peer reviewed 
tijdschriften en 30 hoofdstukken 
voor wetenschappelijke boeken. 
hij is coeditor van de textbook 
of tinnitus en reviewer voor meer 
dan 50 verschillende wetenschap
pelijke tijdschriften. in Januari 
2013 verhuist hij voor 5 jaar naar 
de universiteit van Otago in nieuw 
zeeland om er een nieuwe uni
versitaire dienst hersenchirurgie 
op te richten.  
www.brai2n.net 

eddy van der zee
Prof. dr. eddy van der zee is 
hoogleraar op het gebied van 
de neurobiologie van leer en 
geheugenprocessen aan de 
rijksuniveristeit Groningen. zijn 
onderzoek richt zich op de her
senprocessen die ten grondslag 
liggen aan leren en geheugen, 
waarbij de wisselwerking tus
sen hersenprocessen en gedrag 
centraal staat. een speciaal aan
dachtsgebied hierbij is hoe ver
oudering doorwerkt in de herse
nen en gedrag.

erik scherder
erik scherder is hoogleraar 
klinische neuropsychologie en 
hoofd van de afdeling klinische 
neuropsychologie aan de Vrije 
universiteit te amsterdam en 
hoogleraar bewegingsweten
schappen aan de rijksuniversiteit 
te Groningen. de twee belangrijk
ste lijnen van zijn onderzoek zijn: 
bewegen en cognitie bij mensen 
met een cognitieve kwetsbaarheid  

en de invloed van neurodegene
ratieve ziekten op pijn.

hanne Deneire 
hanne deneire studeerde aan 
het koninklijk Conservatorium 
van antwerpen compositie, bas
klarinet en piano. al tijdens haar 
muziekstudies begon ze te werken 
met niet vanzelfsprekende doel
groepen. ze probeert via muziek 
mensen een stapje verder te bren
gen in het leven. in dat kader ont
ving hanne in 2003 een prijs van 
de koning Boudewijn stichting 
voor haar werk met hoogbegaafde 
kinderen. Om dit sociaalartistiek 
werk meer wetenschappelijk te 
onderbouwen, ging ze na haar vijf
jarige studie muziek, psychologie 
studeren aan de Vrije universiteit 
Brussel. aan de Guildhall school 
of drama and Music in londen 
specialiseerde ze zich verder in 
compositie en community art. 
Vanaf 2006 startte ze, naast haar 
activiteiten als componiste, ook 
als muziektherapeute in het rust 
en Verzorgingstehuis de hazelaar 
te kontich. Van 2007 tot 2011 
was hanne verbonden aan het 
koninklijk Conservatorium van 
antwerpen als gastprofessor in 
de Master Community art. sinds 
2012 is hanne projectleider van 
“de stem van ons Geheugen”, een 
project rond “zingen met demen
tie” in opdracht van koor & stem 
en het expertisecentrum voor 
dementie Vlaanderen.

jacinta De roeck
Jacinta de roeck is directrice 
van de humanistischVrijzinnige 
Vereniging. Van 1999 tot 2007 
was ze senator, gespecialiseerd 
in ethiek en meer bepaald bio
ethiek. zij was medeinitiatief
neemster voor de euthanasiewet 
en voorzitter van de bijzondere 
commissie bioethiek die de wet 
voor wetenschappelijk onderzoek 
op embryo’s uitwerkte. zij was 
ook 8 jaar lang voorzitter van de 
interparlementaire werkgroep 
armoede.

jurn verschraegen
Jurn Verschraegen volgde de 
opleiding sociaal verpleegkundige  

(1990, Gent) en advanced 
user dementia Care Mapping 
(university of Bradford/anahata 
vzw). hij werkte in diverse dien
sten (thuiszorg, ziekenhuis, twee 
woonzorgcentra) met focus op 
begeleiding en ondersteuning van 
mensen met dementie en hun 
familie: thuisverpleegkundige bij 
het WitGele kruis, nadien OCMW 
Gent (sociale dienst afdelingen 
geriatrie en pneumologie). nadien 
uitbouw familiebegeleiding en 
dagverzorging/kortverblijf in WzC 
sintBavo in Wilrijk. Vanaf 2001 
uitbouw regionale expertisecen
trum dementie Orion in Wilrijk. 
Vanaf 2003 combineerde hij dit 
werk met de functie van coördi
nator van de Vlaamse werking. 
2006: uitgave van edementie: 
elearning pakket. sedert 1 janu
ari 2008 coördinator van het 
expertisecentrum dementie 
Vlaanderen vzw (www.dementie.
be). hij is ondervoorzitter van de 
werkgroep dementie binnen de 
Overeenkomstencommissie rVt/
rOB/dVC van het riziV. free
lance docent aan diverse hoge
scholen.

karin Willemen
karin Willemen’s vader heeft 
vasculaire alzheimerdemen
tie. karin verzorgde haar vader 
zes jaar lang toen hij bij haar 
en haar echtgenote inwoonde, 
tot hij sinds kort verhuisde naar 
een woonzorgcentrum. karin 
Willemen werkt bij familiehulp 
als huishoudhulp bij ouderen. zo 
komt ze ook regelmatig in con
tact met mensen met begin
nende dementie. daarvoor heeft 
ze nog gewerkt op een zorgafde
ling voor personen met demen
tie. Ondertussen coördineert ze 
ook de familiegroep noord van 
de alzheimerliga mee. ze zet 
zich in voor de campagne Vergeet 
dementie Onthou mens (www.
onthoumens.be). 

kasper raus
kasper raus is Master in de 
Wijsbegeerte (universiteit Gent) 
en onderzoeker in het Bioethics 
institute Ghent. het onderzoek 
van kasper richt zich op de ethiek 



van endoflife beslissingen in 
het algemeen, en meer speci
fiek op de praktijk van terminale 
(of palliatieve) sedatie. samen 
met onderzoekers van de endof
lifecare research Group van de 
Vrije universiteit Brussel neemt 
hij deel aan kwalitatief onderzoek 
naar de ervaring van artsen, ver
pleegkundigen en familieleden 
met terminale sedatie. het alge
mene doel van zijn onderzoek is 
het creëren van een normatief 
kader dat helderder denken over 
sedatie zal mogelijk maken  .

katharina D’herde
katharina d’herde is diensthoofd 
van de afdeling anatomie en 
embryologie binnen de vakgroep 
Medische Basiswetenschappen 
aan de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen van 
de universiteit Gent. ze doceert 
Menselijke Ontleedkunde en 
Medische embryologie. ze is 
directeur van endogent: een cen
trum opgericht met als doelstel
ling chirurgen een training aan te 
bieden op menselijke lichamen 
gedoneerd ten behoeve van het 
medisch onderwijs en onderzoek.
www.lichaamsafstand.ugent.be

kristel vranken
kristel Vranken is geboren in 
1970 en leeft als freelancer van 
haar stem. zij spreekt commer
cials in, verzorgt presentaties 
en maakt theatervoorstellingen. 
zij werkte ondermeer ook voor 
enkele radiostations en gaf les 
aan de woordafdeling van enkele 
academies voor Muziek en 
Woord. www.kristelvranken.be

kristin van houtte
kristin Van houtte woont en 
werkt in duitsland en België. ze 
behaalde haar diploma licentiaat 
lichamelijke Opvoeding aan de 
katholieke universiteit leuven 
en volgde nadien nog extra vor
mingen tot “Bothmer”gymnastiek 
leraar, “Waldorf” leraar stuttgart 
d, shiatzu massage, en uitdruk
king dans. ze was 20 jaar lera
res l.O. op 3 “steiner”scholen 
(lausanne Ch, esslingen d en 
kakenstorf d). en stond vier 
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jaar lang aan de leiding van een 
school en dorp met weeskinderen 
“asha Vihar” in india www.johar.
de. Momenteel is ze vrije bewe
gingsdocent in BMi (Bothmer 
Movement international) en crea
tieve dans.  
www.bothmermovement.eu

liane moens
als winkelgerante was liane (75j) 
op zoek naar een ontspannende 
sport die een goed tegengewicht 
vormde tegen de stress van haar 
job. tai Chi sprak haar aan door 
zijn gracieuze bewegingen en 
door het onderliggende even
wicht tussen lichaam en geest. 
sedert 1987 is ze actief lid van de 
club WVi te dendermonde, ver
volmaakt zich verder en geeft ook 
al een 10 tal jaren les. sinds 2005 
is liane Moens zelf Parkinson 
patiënte. intensief sporten helpt 
haar nu in het behouden van een 
goede motoriek.

marc cosyns
Marc Cosyns is huisarts in een 
groepspraktijk en auteuropi
niemaker. hij doceert medi
sche ethiek, deontologie en pal
liatieve zorg aan de Vakgroep 
huisartsgeneeskunde en 
eerstelijnsgezondheidszorg 
(universiteit Gent). hij was pro
jectleider van een onderzoek 
over stervensbegeleiding in ons 
land in (2000 en 2006) en mag 
gelden als bevoorrecht getuige 
in het tot stand komen van de 
huidige regelgeving omtrent 
patiëntenrechten, euthana
sie en palliatieve zorg(2002). hij 
schreef met Johanna Vlaminck 
en saskia Vanderstichele: “zoals 
ik het wil – Gesprekken over 
euthanasie”(2004). Met Julien 
Vandevelde concipieerde hij de 
tentoonstelling “Bevroren Beeld” 
(CaermerskloosterGent 2009) 
waarna een gelijknamig boek 
verscheen over “zorg voor de 
laatste levensfase”. hij ensce
neerde samen met Guy Cassiers 
“de rechter en de beul” van 
Janine derop (2009). in zijn laat
ste boek (2010) schrijft hij over 
“amelie van esbeen, de 93jarige 
die nu wou sterven”.

nathalie carpentier
nathalie Carpentier werkte 
tien jaar als journalist voor de 
Morgen. daar schreef ze voorna
melijk maatschappelijke verha
len en reportages. Vandaag werkt 
ze als journalist voor Woestijnvis. 
Verdwaald in het geheugenpa
leis, hoe te leven met dementie is 
haar tweede boek. eerder schreef 
ze het Breinrapport (houtekiet, 
2006), een kritisch verslag over 
hedendaags hersenonderzoek 
waarvoor ze internationale  
topneurowetenschappers inter
viewde.

Patrick De rynck
Patrick de rynck is als free
lance auteur en publicist actief 
in een aantal domeinen. Voor 
de koning Boudewijnstichting 
werkte hij de voorbije jaren mee 
aan projecten rond diversiteit, 
patiëntenparticipatie, psychi
sche gezondheidszorg, armoede, 
filantropie … hij is de auteur van 
“dementievriendelijke gemeen
ten. een inspirerende gids” en 
van “ik blijf een mens. anders 
communiceren over dementie – 
een uitnodiging tot actie.”

Patrick santens
Patrick santens is kliniekhoofd 
van de afdeling neurologie in het 
universitair ziekenhuis en hoogle
raar aan de faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen 
van universiteit Gent. hij is auteur 
en coauteur van meer dan 90 
internationale publicaties, hoofd
zakelijk in het domein van de neu
rodegeneratieve ziekten. 

Peter De Deyn
Peter de deyn studeerde Genees
kunde aan de Vrije universiteit 
van Brussel (1982) en begon 
zijn loopbaan in de neurologie 
aan het BornBunge instituut 
aan de universiteit antwerpen. 
hij werd er departements
hoofd neurochemie en Gedrag 
in 1989. Van 1990 tot 2011 was 
hij hoofd van het departement 
neurologie in het zna Middelheim 
zieken huis en Geheugenkliniek 
antwerpen. sinds 1994 is hij 
Professor Gedragsfysiologie en 

neurologie aan de universiteit 
antwerpen en sinds oktober 2005 
is hij Wetenschappelijk directeur 
van het BornBunge instituut. 
Peter de deyn is voorzitter van 
het ethisch Comité ziekenhuis 
netwerk antwerpen en de 
ethische Commissie dierproeven 
van de universiteit antwerpen. hij 
heeft meer dan 500 peerrevie
wed publicaties op zijn naam. hij 
is auteur en editor van 15 mono
grafieën en wetenschappelijke 
(tekst)boeken. Peter de deyn is lid 
van verschillende internationale 
wetenschappelijke organisaties. 
hij is hoofdredacteur van Clinical 
neurology and neurosurgery. zijn 
interesse gaat vooral uit naar alle 
aspecten van dementie en ethi
sche vraagstukken gelinkt aan de 
klinische en toegepaste neuro
wetenschappen. in 2011 werd hij 
tevens directeur van het alzheimer 
research Centrum aan het uMCG 
te Groningen, nederland. Peter de 
deyn zit tevens in het bestuur van 
Breinwijzer vzw.

ralf krampe
ralf krampe is hoogle
raar in de onderzoekseenheid 
experimentele Psychologie aan 
de ku leuven. zijn werk kadert 
rond de ontwikkeling van senso
motorische en cognitieve func
ties doorheen de levensloop en 
de gerelateerde neuropsycho
logische veranderingen. hij is 
bijzonder geïnteresseerd in de 
ontwikkeling van mensen die op 
bepaalde gebieden uitblinken 
(experten, bv muzikanten). 

randall c.
randall.C voluit randall Casaer,  
studeert in 1991 af in de ‘toege
paste kunsten’ aan de academie 
van Gent. in de vijftien volgende 
jaren maakt hij illustraties en 
cartoons voor het publiciteitswe
zen, bedrijven, overheidsinstel
lingen, verenigingen en frietko
ten. zijn artistieke gram haalt hij 
intussen in het cabaret waar hij 
onder meer artiesten als Wim 
helsen en Wouter deprez aan 
prijswinnende voorstellingen 
helpt. in 2008 sleept zijn eerste  
graphic novel ‘slaapkoppen’ 

zowat alle beschikbare debuut
prijzen in de wacht. naast parti
ciperen aan tentoonstellingen,  
is hij huistekenaar van ‘de slimste  
Mens’, regisseert hij voor kVs in 
2011 “Gij die mij niet ziet” (met 
Wim helsen en Bruno Vanden 
Broecke) en sieren zijn illustra
ties regelmatig de pagina’s van  
kranten en tijdschriften als huMO,  
de standaard en de Morgen.

rita joos
rita Joos is systeemthera
peute en tewerkgesteld bij de 
Opvoedingslijn. ze heeft 2 doch
ters en is gehuwd met françois 
ramakers die jong dement is. 
rita Joos zet zich in voor de cam
pagne Vergeet dementie Onthou 
mens (www.onthoumens.be). 

ruth verberckmoes
ruth Verberckmoes kwam, dank
zij de richting sociaalartis
tieke muziekpraktijk, muzikaal 
in contact met de bejaarde en 
dementerende mensen. ze deed 
stage onder leiding van hanne 
deneire in het rVt de hazelaar 
te kontich. na afloop van haar 
studies stapte ze mee in het pro
ject “een andere dementie in 
muziek”, concerten die zich rich
ten op ouderenzorg en mensen 
met dementie. “de stem van 
het geheugen” is het nieuwste 
project waaraan ze deelneemt. 
ze heeft in samenwerking met 
hanne deneire een proefsessie 
gegeven, daarnaast zong ze een 
aantal nummers voor de cd die 
door koor & stem vzw uitgegeven 
zal worden.

saïda sakali
saïda sakali is projectverant
woordelijke binnen het actiedo
mein gezondheid bij de koning 
Boudewijnstichting.

Wim Distelmans
Wim distelmans is kanker
specialist en professor in de 
Palliatieve Geneeskunde aan de 
Vrije universiteit Brussel. hij is 
een van de pioniers in België voor 
de erkenning van palliatieve zorg 
en vocht voor het recht op eutha
nasie. hiervoor werd hij in 2003 

bekroond met de arkprijs van het 
Vrije Woord. hij was voorzitter 
van de federatie Palliatieve zorg 
Vlaanderen en momenteel voor
zitter van de federale Commissie 
euthanasie en van het 
levenseinde informatieforum 
(leif http://www.leif.be/). hij is 
titularis van de leerstoel Waardig 
levenseinde van deMens.nu – 
unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
aan de VuB.

Werner trio
Werner trio behaalde zijn Master 
in Germaanse filologie in 1981 
aan de kuleuven. na een tijd in 
het onderwijs te hebben gewerkt, 
begon hij begin de jaren 90 als 
journalist voor Vrt nieuwsdienst 
te werken. in 2000 nam zijn Vrt 
loopbaan een wending en werd 
hij bij klara presentator van ver
schillende muzikale, culturele, 
historische en maatschappelijke 
talk shows. tegenwoordig is hij 
bekend van zijn eigen programma 
‘trio’ (elke zaterdag tussen 12h 
en 13h op klara). daarnaast is 
hij ook werkzaam als freelance 
moderator en zanger.
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Praktisch
het festival is Gratis.

het programma start stipt om 13u.  
De deuren gaan open om 12:30u.

voorkennis is niet vereist.  
reservaties zijn niet mogelijk. 

Om het wetenschappelijk programma te volgen, 
heeft u geen voorkennis nodig. u kan niet reserve
ren voor het festival, noch voor de onderlinge ses
sies. alle sessies starten stipt, laatkomers worden 
niet meer in de zaal toegelaten. Mogelijks stelt u op 
voorhand van thuis het parcours samen dat u deze 
namiddag wenst te volgen. dit is prima, toch reke
nen wij op uw begrip als een van de sessies reeds 
volzet is. er is voldoende aanbod in het programma 
om op dat moment even bij iets anders aan te slui
ten. laat u vooral verrassen door het diverse aan
bod: debat, presentatie, neem deel aan workshops 
zang, gymnastiek en tai Chi, diverse wetenschap
pelijke experimenten, vind allerlei nuttige info bij 
de infostanden van de participerende organisaties, 
geniet van de expo. Wij heten u van harte welkom!

BereikBaarheiD
de Bijloke ligt op 5 minuten wandelafstand van het 
stadscentrum. adres: J. kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 

met De auto
Op de autosnelweg e17/e40 neemt u afrit Gent  
centrum. Volg ‘alle richtingen’, sla onder de brug van 
de autosnelweg linksaf en volg richting eeklo.  
u rijdt achtereenvolgens door de sintlievenslaan, 
draait rechts mee op de Citadellaan (links ziet 
u het Citadelpark/sMak), rijdt door Charles de 
kerckhovenlaan en Godshuizenlaan. aan uw rechter
kant ligt de Bijlokesite. u bereikt het Muziekcentrum 
door langs het staM te wandelen. u kan ook verder
rijden tot aan de eerste verkeerslichten voorbij het 
staM. rij rechts de louis Pasteurlaan in. draai mee 
naar rechts: dit is de Jozef kluyskensstraat.  
Ga binnen via de ingang van de hogeschool Gent,  
volg de pijlen naar Muziekcentrum de Bijloke.

met het oPenBaar vervoer
Vanuit Gent sintPietersstation: tram 1, halte  
Van nassaustraat of halte Verlorenkost tram 4/24, 
halte Bijlokehof Vanuit de stad (W. Wilsonplein – 
Gent zuid): bus 6, halte Bijlokehof of halte Bijloke



iBrain & ageing is een organisatie van Breinwijzer 
vzw ism universiteit Gent, universiteit antwerpen en 
ku leuven.

iBrain & ageing wordt ondersteund door stad 
Gent, het departement Welzijn Volksgezondheid en 
Gezin, het departement economie, Wetenschap en 
innovatie van de Vlaamse overheid, en kadert binnen 
Vlaanderen in actie en richting Morgen. iBrain & 
ageing participeert aan de dag van de Wetenschap.

BreinWijzer vzW

Breinwijzer vzw brengt actoren uit zowel de  
neurowetenschappen, de zorgsector als het ruime 
publiek samen, om zo samen te zoeken naar en 
richting te geven aan een maatschappelijk verant
woorde evolutie en impact van de neuroweten
schappen (neuroethiek).

Breinwijzer is een onafhankelijke pluralistische 
organisatie die ijvert voor een open en participatieve 
dialoog op voet van gelijkwaardigheid tussen het 
ruime publiek, beleidsmakers en betrokken experts.

orGanisatie

WWW.BreinWijzer.Be

in de rVB zetelen: Prof. rik achten (neuroradiologie 
uz Gent, directeur Gifmi): voorzitter, Prof. fred 
Brackx (dept. Wiskunde analyse uGent), Prof. 
Christophe lafosse (klinische neuropsychologie 
k.u.leuven / directeur strategie en wetenschapsbe
leid revalidatieziekenhuis revarte), Prof. Peter de 
deyn (dept. Biomedische Wetenschappen universiteit 
antwerpen, directeur alzheimer research Centrum 
aan het uMCG te Groningen, directeur instituut 
BornBunge), dr. ann Van Gysel (directeur turnstone 
Communications), eva de Vlieger is de oprichter en 
dagelijks bestuurder.

contact

Rik Achten 
Woordvoerder iBrain  
t. 09 332 40 71
Virginie Ameye 
educatieve medewerker 
Breinwijzer vzw 
t. 0477 57 94 94

Eva De Vlieger 
Coördinator iBrain  
& Breinwijzer vzw 
t. 0496 29 71 07 

info@breinwijzer.be 
www.breinwijzer.be
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