
Menukaart
Kookworkshops

Gezonde kookworkshops op maat
 van mensen met voedingsproblemen

door één of meerdere chronische
aandoeningen



Voor wie?

Inhoud

Sprekers
Diëtist
Verzorgende

Kookworkshop
"In geuren en kleuren"

Personen met smaakverlies en/of geurverlies door niet-
aangeboren hersenletsels, kankerbehandeling,
virusbesmetting (bv. COVID-19) ... en hun mantelzorgers

Kennis bijschaven rond geur- en smaakverlies
Vaardigheden versterken om op een correcte en haalbare
manier met veranderde geur en smaak om te gaan
Samen een aangepast menu bereiden met focus op
texturen
Budgetvriendelijke tips
Samen maaltijd nuttigen en info uitwisselen

 

4u
Duur



Voor wie?

Inhoud

Sprekers
Diëtist
Ergotherapeut

Kookworkshop
"Wanneer zelfstandig eten niet meer

vanzelfsprekend is" 

Personen die door dementie, ziekte van Parkinson, reuma,
chronische gewrichtsproblemen of andere oorzaken
moeilijkheden ondervinden bij het bereiden en nuttigen van
de maaltijd en hun mantelzorgers

Kennis verruimen over aangepast kook- en eetgerei
Tips en tricks bij dagelijks gebruik van voeding: info over
beschikbare materialen en fingerfood
Budgetvriendelijke tips
Samen een aangepast menu bereiden
Samen maaltijd nuttigen en info uitwisselen
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Voor wie?

Inhoud

Sprekers
Diëtist
Logopedist

Kookworkshop
"Smaakvol en veilig eten bij

slikproblemen"

Personen met slikproblemen door de ziekte van Parkinson,
niet-aangeboren hersenletsels, dementie, beroerte,
multiple sclerose ...  en hun mantelzorgers

Kennis verruimen over aangepaste bereidingswijzen
Voedingstips bij zachte, gemalen en/of vloeibare voeding
Budgetvriendelijke tips
Samen een aangepast menu bereiden
Samen maaltijd nuttigen en info uitwisselen
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Hoe een gratis
spreker krijgen?
Financieel

De spreker is gratis (incl. vervoer en voorbereiding).
Je staat zelf in voor de kosten voor aankoop van de ingrediënten.
Voorwaarde: je vraagt een bijdrage aan de deelnemers (5 euro voor mensen
met verhoogde tegemoetkoming en 10 euro voor mensen zonder verhoogde
tegemoetkoming)

Organisatie voorziet
Locatie met tafels en stoelen
Mogelijkheid om groenten te spoelen en af te wassen
IJskast om ingrediënten koel te bewaren
Extra stopcontacten (minimum 4 stekkerdozen in totaal)
Borden, glazen en bestek

Aantal deelnemers
Minimum 4, maximum 10

Vraag nu je gratis spreker aan!
Mail naar lien@logomiddenwvl.be of bel 051/23.17.43.

Periode

Workshop eind juni of in de zomer 2022? Vraag de workshop aan vóór 15 juni.
Workshop in najaar 2022? Vraag de workshop aan vóór 15 juli.

De kookworkshop vindt plaats in 2022.

Er worden maximum 40 kookworkshops ingepland binnen dit gratis aanbod.
Logo Midden-West-Vlaanderen staat in voor het goedkeuren van deze gratis vormingen
en houdt hierbij rekening met het type organisatie en de spreiding in de regio.



Wat vanaf 2023?
In najaar 2022 organiseert  Logo Midden-West-Vlaanderen samen met 
 Familiezorg een train-de-trainer om ook andere kandidaten op te leiden om
deze kookworkshops te begeleiden vanaf 2023.

Dit aanbod van kookworkshops komt vervolgens in het reguliere Logo-aanbod.
De spreker wordt vanaf dan betaald door de aanvragende organisatie. Een
bijdrage door de deelnemers is vanaf 2023 geen vereiste meer.

Het tijdelijk gratis aanbod van kookworkshops is een
samenwerking van Familiezorg West-Vlaanderen, empact

en Logo Midden-West-Vlaanderen.


