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Wil u meer weten? 

Project website 
https://myh4d.pixel-online.org/index.php  
 

Facebook 
https://www.facebook.com/MYH4D-European-
Project-100521705297364    

 

 

Wil u meer informatie, neem contact op met:  

Jan Goddaer 

ZORG Kortrijk  

Lijsterstraat 2 |Zomerplein 4 

8511 Aalbeke | 8510 Bellegem  

Jan.Goddaer@kortrijk.be  
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Context 

   Move Your Hands for Dementia (MYH4D) 

ondersteunt volwassen en senioren onderwijs 

door competenties en kennis over dementie 

(gezondheidsgeletterdheid) uit te breiden naar 

de gehele samenleving.   

   Meer kennis en competenties over dementie 

in de samenleving is de eerste stap naar een 

meer inclusieve "dementievriendelijke 

samenleving": een samenleving waarin mensen 

met dementie worden versterkt en 

gewaardeerd. 

    

De doelgroepen van het project zijn: 

 lesgevers voor volwassen en senioren 

onderwijs 

 mensen met dementie 

 mantelzorgers van mensen met 

dementie 

 Leidinggevenden van volwassen en 

senioren onderwijs 

 Beleidsmakers         

 
 

 

 

 

MYH4D-doelstellingen 

Het aanreiken van kennis, knowhow, 

vaardigheden en/of competenties over dementie 

aan lesgevers van volwassen en senioren 

onderwijs via een open e-learningplatform op 

afstand 

 

Het aanreiken van kennis en kunde naar de 

samenleving toe over hoe omgaan met personen 

met dementie en het aanbieden van specifieke 

opportuniteiten/kansen voor personen met 

dementie en hun naaste mantelzorgers 

 

De kwaliteit van leven van mensen met dementie 

en hun mantelzorgers ondersteunen door een 

geïntegreerd beleid met bijhorende faciliteiten 

 

 

 

MYH4D drie tastbare resultaten  

1. "Wees verbonden "M.O.O.C. (Massive Open 

Online Corse) geeft instrumenten aan 

volwassen en senior docenten om hun 

competenties op het gebied van 

gezondheidsgeletterdheid bij dementie te 

verbeteren. Formele en niet-formele 

onderwijsinstellingen/settings voor 

volwassenen zijn hierbij betrokken. 

 
2. Twee praktijkgemeenschappen (CoP) 

Een praktijkgemeenschap gericht op opleiders 

voor volwassenen om permanente training over 

leven met dementie te delen. En voor mensen 

met dementie, familieleden en zorgverleners 

om hulpmiddelen te delen om hun dagelijks 

leven te ondersteunen: persoonlijke 

verzorging, vrijetijdsbesteding, cognitieve 

stimulatie, ondersteunende technologie en 

persoonlijke ondersteunende diensten 

 
3. Twee richtlijnen, één voor 

leidinggevenden van volwassen 

onderwijs en één voor beleidsmakers.  

Beiden zijn gericht op het verbeteren van 

duurzame onderwijsstrategieën en -beleid 

over dementie.  

 

 

    

        

 

 

  

WAAROM PRATEN WE OVER 

‘GEZONDHEIDSGELETTERDHEID OMTRENT 

DEMENTIE’? 

Gezondheidsgeletterdheid omtrent dementie biedt 
volwassenen en senioren de mogelijkheid om op een 
meer verantwoordelijke manier om te gaan met 
gezondheid en omgeving. Gezondheidscompetenties 
verbeteren de kwaliteit van leven van mensen met 
dementie en hun familieleden. 
Gezondheidsgeletterdheid omtrent dementie heeft een 
impact op: 

 het individueel functioneren zowel persoonlijk 
als emotioneel,  alsook op sociale vaardigheden 
en het welzijn van het individu 

 de sociale dimensie door de implementatie van 
een meer inclusieve en ondersteunende 
samenleving   

WAARDEN DEMENTIEVRIENDELIJKE 

SAMENLEVING   

Om inclusie van personen met dementie te 

verbeteren en toegang tot openbare en particuliere 

diensten te vergroten, moet worden voorzien in hun 

behoeften binnen de gemeenschap. Bv: 

 sociale behoeften (cafetaria en restaurant) 

 culturele behoeften (musea, bibliotheken, 

boekhandels, centra voor 

volwassenenonderwijs) 

 gezondheid en welzijn (fitnescentra, parken, 

gezondheidsdiensten), 

 primaire behoeften (supermarkten, 

bakkerijen, boodschappen ...) 


