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‘We moeten leren leven 
met de kwetsbaarheid 
van het leven’ 
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E-learning: 
leren omgaan 
met dementie

Inhoud

Voor mensen met dementie is 
actief blijven en bewegen heel 
belangrijk. Het heeft een positief 
effect op de eigenwaarde, licha-
melijke conditie en het contact 
met de omgeving. Activiteiten 
zijn ook goed voor het brein. Als 
mensen met dementie bijvoor-
beeld minder gaan bewegen, gaat 

hun verstandelijke vermogen 
sneller achteruit. Belangrijke 
onderdelen van het brein krijgen 
dan te weinig prikkels, wat kan 
zorgen voor onrust, probleem-
gedrag en inactiviteit. Alle reden 
om samen leuke activiteiten te 
blijven ondernemen!

Samen actiefOP DE COVER
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‘We zijn bang 
om de regie over 
het leven kwijt te 
raken’

‘Minder overnemen, 
meer begeleiden’

‘Ook mensen 
met dementie 
hebben  
talenten’

Arena Magazine is een uitgave van StudieArena.  
Gegevens uit deze uitgave mogen uitsluitend met  
toestemming van StudieArena worden overgenomen.
 

www.studiearena.nl  •  tel. 035 539 4005 

COLOFON

Voorwoord

Dementie maakt kwetsbaar; 
de regie over het eigen leven 
wordt aangetast. Daarom is 

het zo belangrijk om bij dementiezorg 
altijd de mens achter de ‘patiënt’ te 
blijven zien. Goede medische zorg is 
noodzakelijk, maar altijd met oog voor 
welzijn en wat mensen met dementie 
nog wel kunnen. Dit vraagt naast kennis 
en kunde ook veel betrokkenheid van 
professionals en naasten. 
StudieArena organiseert met haar con-
gressen Arena’s waar mensen uit de zorg 
elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. 
Het congres Moderne Dementiezorg is 
daar een jaarlijks terugkerend voorbeeld 

van. ‘Kennismaken is kennis delen’ is 
ons uitgangspunt en dit is ook essentieel 
als het gaat om het verbeteren van de 
zorg.
Voorafgaand aan dit congres hebben 
we nu ook een digitale Arena gemaakt; 
een online magazine. In Arena 
gaan we u als voorproefje 
informeren en inspireren, 
telkens over actuele the-
ma’s uit de langdurende 
zorg. Met dit keer als themanummer: 
Moderne Dementiezorg. 
Hoe kunnen we mensen met dementie 
en hun mantelzorgers zo lang mogelijk 
thuis ondersteunen? Kunnen mensen 

met dementie nog nieuwe dingen leren? 
Hoe krijg je iemand in beweging? Komt 
er een medicijn of moeten we leren 
leven met dementie? En wat kunnen wij 
leren van het buitenland? Onze partners 
delen hun kennis en u krijgt een inkijkje 
in drijfveren en dromen van topweten-
schappers, zorgvernieuwers en belan-
genbehartigers. Natuurlijk komen ook 
nieuwste ontwikkelingen uit de praktijk 
aan bod. 
Ik wens u veel leesplezier met dit digi-
tale magazine. En ik hoop u natuurlijk 
te mogen begroeten op het Landelijk 
Congres Moderne Dementiezorg, 24 
november in het NBC in Nieuwegein. 

‘Aandacht voor wat mensen  
met dementie nog wel kunnen’

JEROEN MEEDER, DIRECTEUR STUDIEARENA

VOORWOORD
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“Niet alle kwalen zijn op te lossen.” Bijzonder hoogleraar 
Langdurige zorg en dementie Anne-Mei The is daar  

duidelijk over. “Ik voorzie ook geen pil die dementie kan 
genezen. Ik denk eerder dat we moeten leren omgaan 

met de kwetsbaarheid van het leven.” 

Prof. mr. dr. Anne-Mei The 
Bijzonder Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, Universiteit van Amsterdam

‘We zijn bang  
om de regie over 
het leven kwijt  

te raken’

‘We moeten leren leven met de 
kwetsbaarheid van het leven’ 

e visie van Anne-Mei, antropoloog, jurist en 
doctor in de medische wetenschap, is op z’n 
minst nogal afwijkend in het vakgebied. Een 
roepende in de woestijn? Anne-Mei: “Nee, 
zo voel ik me zeker niet. Ik ervaar juist steeds 
meer bijval. Natuurlijk willen we allemaal 
dat er medicijnen ontwikkeld worden. Ik zal 
net zo hard meejuichen als de farmacie en de 
wetenschap een flinke doorbraak boeken. Ik 
geloof er alleen niet zo in en clinical trials wij-
zen daar ook niet op.  Ik denk bovendien dat 
ik mijn kennis beter kan inzetten met goed 
antropologisch onderzoek. Ik wil ontrafelen 
waarom we met z’n allen zo bang zijn om de 
regie over ons leven kwijt te raken. Want dat 
is wat dementie doet. Als we beter met die 
angst om kunnen gaan, met het ongemak, 
ervaren we de ziekte dan ook als minder erg? 

En kunnen we dan ook betere zorg leveren? 
Ik denk het wel.”

DEMENTIE VERHALENBANK
In 2005 en 2006 deed Anne-Mei partici-
perend onderzoek voor haar boek ‘In de 
wachtkamer van de dood’ in een verpleeg-
huis. “Toen ik daar binnenkwam en zag hoe 
er met deze kwetsbare groep werd omgegaan, 
wist ik dat ik dit verhaal moest vertellen. In 
het Westen is er zoveel ongemak rondom 
aftakeling en ouderdom. Je telt niet meer mee. 
Uit de cultuur van mijn Chinese ouders en 
grootouders ken ik dat helemaal niet. Mensen 
die aftakelen verliezen hun stem, soms letter-
lijk, maar bijna altijd figuurlijk. Ze worden 
niet meer gehoord. Ik kan slecht tegen zulk 
onrecht, dus geef ik ze mijn stem. En ik zal 

D

>>

CONGRESTIP VAN  
ANNE-MEI THE 
“Op het congres Moderne 
Dementiezorg ben ik heel 
benieuwd naar het verhaal 
van Stella Braam. In de 
sessie 1.5 ‘Ik heb Alzhei
mer’ vertelt zij op een 
confronterende maar ook 
humoristische manier het 
verhaal van haar vader. Zij 
geeft een bijzonder inkijkje 
in hoe je leven eruit ziet 
als je hulpbehoevend bent. 
In sessie 1.6 ‘anticiperen 
op wat gaat komen’ geeft 
Carolien van Leussen 
praktische tips over het 
bespreekbaar maken van 
het ziekteproces en de 
dood. Ik vind dit een heel 
belangrijk aspect in het 
omgaan met de ziekte 
dementie.”
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hun stem laten horen in de ‘Dementie Verha-
lenbank’ die we in januari openen. Ik geloof 
oprecht dat we met zo’n databank van erva-
ringen meer inzicht krijgen in de betekenis 
van dementie op het dagelijks leven, en hoe 
we hier als zorginstanties en maatschappij 
mee om moeten gaan.” 

STAP OVER JE EIGEN SCHADUW
Het is om dezelfde reden dat ze verzorgenden 
vraagt om in de dagelijkse zorg met cliënten 
echt goed te luisteren. “Hiermee is zo veel te 
winnen. Meer levenskwaliteit, beter afge-
stemde zorg en ook goedkopere zorg. In deze 
tijden van bezuinigingen, wetswijzigingen en 
reorganisaties dreigt het levensbehoud van 
de aanbieder wel eens te prevaleren boven 
de zorg voor de cliënt. En dat mag natuurlijk 
nooit het geval zijn. Ik roep daarom iedereen 
in de zorg op om over zijn eigen schaduw te 
stappen. Het gaat niet over jou of over jouw 
organisatie. Het gaat altijd om de cliënt die 
voor je staat.”

IMMER BALANS ZOEKEN
Naast haar werk als bijzonder hoogleraar 
Langdurige zorg en dementie aan de UvA, 
werkt Anne-Mei ook als adviseur voor de 
KwadrantGroep in Friesland. “Dit werk in-
spireert enorm. Het bestuur geeft alle ruimte 
om te experimenteren met sociale interven-
ties zoals de Proeftuin Dementie Friesland 
waarmee we in januari starten. We merken 
dat we hiermee de kwaliteit van het leven 
kunnen verbeteren. Heel belangrijk, want de 
cliënten van nu kunnen niet op die eventuele 
wonderpil van straks wachten. In dit werk 
heb ik veranderkundige Liz Cramer ontmoet. 
Op het congres zal zij haar verhaal vertellen 
over haar man bij wie jaren geleden de ziekte 
van Alzheimer is geconstateerd, en hoe zij 
hun leven sindsdien samen vormgeven. Ik 
heb grote bewondering voor hoe ze iedere 
keer de balans zoekt, en tegelijkertijd immer 
achter de feiten aanholt. Het zet mij aan om 
deze kwetsbare groep nog beter te ondersteu-
nen.” •

‘Met echt goed luisteren en 
observeren is zo veel te winnen’ 

WAAROM LUISTEREN LOONT
“Een studente van de Windesheim Hogeschool kwam langere tijd 
over de vloer bij een dementerende man die nog thuis woonde met 
zijn partner. Zij zag huisartsen, casemanagers, fysiotherapeuten 
en thuiszorgmedewerkers inen uitvliegen. Achteraf was een van 
de vragen aan de partner van de man: ‘Wie zou u bellen als er iets 
aan de hand was met uw echtgenoot?’. De vrouw hoefde niet lang 
na te denken: ze zou de studente bellen. ‘Omdat zij de enige is die 
echt luistert en ook vraagt hoe het met mij gaat’. Dit voorbeeld 
illustreert zo duidelijk de behoefte om gehoord te worden. Natuur
lijk moet je als professional grenzen aangeven en heb je te maken 
met tijdsdruk, maar echt goed luisteren en doorvragen voorkomt 
onnodige zorg en biedt het veilige gevoel dat zo hard nodig is.” 
Anne-Mei The

TIP! 

Lees het NRCartikel 

over AnneMei The

Volgens Gea begint zorg 
voor mensen met dementie 
met het bewustzijn dat het 
echt om een speciale groep 
mensen gaat. “Samen met 
onze zesduizend goed ge-
trainde vrijwilligers werken 
we dagelijks aan het ver-
sterken van dat bewustzijn. 
De vrijwilligers zijn de kurk 
waar Alzheimer Nederland 
op drijft. Zo organiseren 
zij wandelactiviteiten en 
Alzheimercafé’s waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Ook bemannen zij 24/7 de 
Alzheimertelefoon waar 
mensen hun vragen en hun 
verhaal kwijt kunnen. De 
activiteiten zijn te talrijk en 
te divers om allemaal op te 
noemen.” 

CONVENANT
Medewerkers en vrijwilligers 
zijn ook gesprekspartners 
voor wethouders en ambte-
naren die de transitie van 
de AWBZ naar de Wmo 
vormgeven. Gea: “Ik hoop 
vurig dat deze transitie echt 
leidt tot verbetering van de 

zorg. Zodat mensen op een 
verantwoorde manier langer 
thuis kunnen wonen, maar 
ook dat hun naasten goed 
begeleid worden. In Het 
Gooi hebben de eerste ge-

meenten het ‘Convenant de-
mentievriendelijke gemeente’ 
ondertekend. Ik vind dat 
veelbelovend en roep vooral 
ook andere gemeenten op: 
pak de handschoen op.” •

Gea Broekema - directeur Alzheimer Nederland

‘Een dementievriendelijke 
samenleving bouw je samen’

WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

WWW.D-W-C.NL WWW.ANNE-MEITHE.NL

CONGRESTIP VAN  
GEA BROEKMA
“Met de transitie van de 
AWBZ naar de Wmo is 
de gemeente een nog 
belangrijker partner ge
worden in de zorg. Daar
om vind ik de sessie 1.1 
(Dementievriendelijke  
gemeenschap) en 
sessie 1.4 (Dagbeste-
ding en de rol van de 
gemeente) echte aanra
ders. Jasper Kimenai en 
Julie Meerveld leveren 
in hun workshops ge
garandeerd kennis en 
inspiratie.”

In april 2014 waren Koningin Maxima en de Koningin van Zweden op 
bezoek bij Alzheimer Nederland. Gea: “Ik was zeer onder de indruk van 
deze koninklijke aandacht. Het bezoek heeft me echt geïnspireerd om me 
nog meer in te zetten voor deze bijzondere groep mensen.”  

Alzheimer verandert het gedrag van iemand. Als dat besef er niet is, snap je die 
persoon niet en dat staat goede zorg en een dementievriendelijke samenleving 

in de weg, beweert Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland.

‘Goede zorg zit in kleine dingen: een speciaal 
zwemuur zodat mensen in alle rust kunnen  

bewegen zonder bang te hoeven zijn voor  
plonzende pubers. Zo bied je veiligheid.’

TIP! 
Download de app  ‘Alzheimerassistent’, voor mantelzorgers van mensen met dementie

http://www.studiearena.nl/uploads/congresagenda/nrc_anne_mei_the_14_6_2014.pdf
http://www.alzheimer-nederland.nl/over-alzheimer-nederland/wie-zijn-wij/alzheimer-cafes.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl
http://www.d-w-c.nl
http://www.anne-meithe.nl
http://alzheimerassistent.nl/
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Zorgvernieuwer Ruud wil vooral kijken naar 
wat mensen met dementie wèl kunnen. “We 
leren de mensen de meest simpele handelin-
gen af. Handen afdrogen? Ik zag een bewoner 
na het wassen automatisch zijn handen uit-
steken naar de verzorgende. Het zelf afdrogen 
had hij afgeleerd. Zo zijn er nog tientallen 
voorbeelden te noemen. Terwijl uit weten-
schappelijk onderzoek en uit de praktijk blijkt 
dat mensen met dementie nog steeds prima 

in staat zijn om te kunnen leren. Daarom zeg 
ik: minder overnemen, meer begeleiden.”

VERVELING DOORBREKEN
Ruud vindt het belangrijk om mensen in hun 
kracht te zetten. “Blijven beleven,  ervaringen 
opdoen en in contact zijn; het is zo belang-
rijk. In de zorg zijn we erop gericht om risi-
co’s te vermijden. Mensen achter deurcodes 
opsluiten lijkt in die zin heel effectief. Maar 
zo slecht voor het welzijn en de gezondheid. 
Je moet juist de verveling doorbreken. Daar-
om pleit ik ook voor meer open deuren. Bij 
meerdere zorginstellingen zijn we daarmee 
volop aan het experimenteren. Een ander 
mooi voorbeeld is DemenTalent (zie pagina 
16). Ook draaien we projecten met iPads. 

Ruud Dirkse - auteur, trainer en directeur van zorginnovatiebureau DAZ

‘Minder overnemen,  
meer begeleiden’

CONGRESTIP VAN 
RUUD DIRKSE
“Ik raad de inspiratieses
sie ‘Honden en demen-
tie een goede match 
(sessie 4.18) aan. Als we 
zien wat honden kunnen 
betekenen bij andere 
ziektebeelden, dan vind ik 
het een uitdaging om hen 
veel grootser en structu
reler in de dementiezorg 
in te zetten.”

Veel gedrag dat we probleemgedrag noemen is aangeleerd gedrag, stelt 
Ruud Dirkse, directeur van zorginnovatiebureau DAZ. “Dat komt omdat 
zorgverleners, met de allerbeste bedoelingen, de cliënten steeds meer  

uit handen nemen.”

‘Je moet de verveling doorbreken, daarom 
wil ik meer open deuren in de zorg.’

‘De samenwerking 
met familie  

kan echt beter, van 
ondersteunen  

naar faciliteren.’

Mark Janssen zet met de Memo-
Moto de ideale bewegingsstimu-
lator op de markt. “Ik wilde iets 
ontwikkelen waardoor mensen zelf 
willen bewegen in plaats van dat 
de therapeut of arts het oplegt. Met 
de MemoMoto is dat gelukt. Door 
te bewegen krijgt de cliënt een 
realistische fietsroute te zien op een 
scherm. De kinderboerderij waar 
ze zelf ooit kwamen met hun kin-
deren, de molen waar ze vroeger 
ook al langs fietsten, de kerk in het 
centrum; ze herkennen de beelden. 
Dit stimuleert niet alleen tot vaker 
bewegen, het motiveert de gebrui-
ker ook om langer te bewegen. 
Bovendien wordt de cognitie gesti-

muleerd door de op maat gemaakte 
fietsroute.”
De eenvoudig verplaatsbare op-
stelling kan draadloos met elk be-
wegingsapparaat zoals een home-
trainer, loopband of TheraWheel 
ingezet worden. Maar het reageert 
bijvoorbeeld ook op voetbewegin-
gen van een cliënt die in zijn eigen 
(rol)stoel zit. De MemoMoto; voor 
vaker, langer en met meer plezier 
bewegen. 

Bewegingstherapeut die werkte  
met de Memomoto
“Mijn cliënt zat vaak weggezakt in 
haar stoel, keerde zich steeds meer 
in zichzelf. Door de MemoMoto zag 
ik weer een glimp van de vrouw die 
zij ooit was. Haar stem kreeg weer 
kracht, er zat weer een schittering in 
haar ogen. De beweging en de beelden 
deden haar zichtbaar goed.”

De MemoMoto: 
vaker, langer en met meer plezier bewegen
De ideale neuro- en bewegingsstimulator

Normaal gesproken zou je starten met 
een voorlichtingsbijeenkomst, maar 
daarmee stimuleer je alleen maar de 
faalangst die toch al bij dementie hoort. 
Pak het anders aan, vanuit een door-
dacht plan. Ik zeg: gewoon beginnen 
met swipen op de iPad. Als mensen dat 
onder de knie hebben, volgt een volgen-
de stap in hun leerproces. Verschillende 
app’s waaronder Happy games, speciaal 
voor mensen met dementie, brengt ze 
weer een stap verder. Samen met andere 
vernieuwers dit soort projecten opzet-
ten, dat inspireert mij enorm.”

SAMENWERKING MET FAMILIE
Niet alleen slim omgaan met het lerend 
vermogen van deze doelgroep is van 

belang voor modernisering van de 
dementiezorg, stelt Ruud. “Bestaande 
inzichten moeten in de praktijk inge-
voerd worden. We kennen de enorme 
invloed van bewegen op het functio-
neren van de hersenen; toch wordt er 

nauwelijks bewogen door mensen met 
dementie. We weten dat het van groot 
belang is dat mensen met dementie zich 
nuttig voelen; toch is de zorg, zowel 
thuis als intramuraal, daar nauwelijks 
op ingericht. De samenwerking met 
familie kan echt beter, van ondersteunen 
naar faciliteren. Er zijn gelukkig al veel 
inspirerende initiatieven, maar er is nog 
zoveel te doen. De dementiezorg moet 
echt anders!” •

WWW.ANDERSZORGEN.NL

WWW.MEMOMOTO.NL

WWW.MODERNE-DEMENTIEZORG.NL

http://therawheel.com/
http://www.anderszorgen.nl
http://www.memomoto.nl
http://www.moderne-dementiezorg.nl
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SESSIE 1.5

FAMILIE AAN HET WOORD

‘IK HEB ALZHEIMER’

Er is veel over dementie geschreven, 
maar de mensen met dementie zelf 
komen nauwelijks aan het woord. Zij 
zouden immers niets meer beseffen. 
Stella Braam rekent af met dit vooroor-
deel. Zij maakt op een confronterende 
en humoristische wijze duidelijk hoe 
je leven eruit ziet als je hulpbehoevend 
bent en hoe de mantelzorger soms tot 
wanhoop wordt gedreven - maar meest-
al met enige creativiteit toch een uitweg 
vindt. Stella leest voor uit eigen werk en 
gaat op zoek naar uw creatieve vermo-
gen bij de ondersteuning van mensen 
met dementie.

STELLA BRAAM
Auteur van ‘Ik heb Alzheimer,  
het verhaal van mijn vader’

SESSIE 2.19

LEREN VAN HET BUITENLAND

DEMENTIEZORG  

LOKAAL GEORGANI-

SEERD (NOORWEGEN)

De rol van gemeenten in de demen-
tiezorg neemt in Nederland en België 
snel toe. In Scandinavië is de rol van 
gemeenten al jarenlang heel groot. 
Hoe gaat dat? Wat kunnen we van hen 
leren? Waar liggen kansen die wij ook 
in Nederland kunnen benutten? Welke 
risico’s liggen op de loer waar wij voor 
moeten waken? De Noorse deskun-
dige Kari Midtbø Kristiansen is nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
dementieplan van de Noorse overheid, 
waarin op dit moment speciale aan-
dacht wordt geschonken aan demen-
tiezorg in de thuissituatie. Zij geeft een 
toelichting op het Nationale Dementie-
plan en hoe de zorg rond thuiswonende 
mensen met dementie in Noorwegen is 
georganiseerd.

KARI MIDTBØ KRISTIANSEN
Hoofd onderzoeker Ouderenzorg 
en Dementie, verplegingsweten-
schappen Norwegian Centre of 
Dementia Research Gjøvik  
University College (Noorwegen)

SESSIE 1.8

GEDRAG

INTERVENTIES BIJ 
MOEILIJK HANTEER-
BAAR GEDRAG

De afgelopen jaren zijn er diverse 
richtlijnen uitgebracht voor de aanpak 
van moeilijk hanteerbaar gedrag van 
mensen met dementie. Deze richtlijnen 
benadrukken het belang van psycho-
sociale interventies. In deze workshop 
is er, aan de hand van voorbeelden, 
aandacht voor verschillende vormen 
van probleemgedrag en de koppeling 
met belevingsgerichte zorg.

MARITZA ALLEWIJN
Directeur PgD en ouderen-
psycholoog Vivium Zorggroep

SESSIE 3.3

ZELFREGIE EN  

ZELFREDZAAMHEID

DAGVOORZIENINGEN 
MET DE REGIE BIJ DE 
CLIËNT
Gemeenten krijgen vanaf 2015 de ver-
antwoordelijkheid om vanuit de Wmo 
(dag)activiteiten aan te bieden aan een 
groeiende groep mensen met demen-
tie. Veel gemeenten neigen naar een 
algemene aanbestedingsvorm, terwijl 
juist maatwerk gewenst is. Met oog voor 
de zelfredzaamheid en het versterken 
van het eigen netwerk. Eigen regie kan 
worden versterkt door burgers zelf ver-
antwoordelijk te maken voor de inkoop 
van activiteiten. Wat vraagt dit van 
alle betrokkenen? Een inspiratiesessie 
onder leiding van een koploper en een 
aanbieder van individueel afgestemde 
dagactiviteiten.

HANS HENDRIKS
Programmamanager Cliënt in 
Regie Archipel Zorggroep en  
Hans Uneken, projectleider  
decentralisatie Wmo en  
programmacoördinator Sociaal 
Domein Gooi en Vechtstreek

SESSIE 2.11

ZINTUIGEN

STEM VAN ONS  
GEHEUGEN

Het project ‘De Stem van ons Geheu-
gen’ brengt mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en omgeving samen 
via muziek. Zingen activeert bepaalde 
hersendelen, waardoor je makkelijker 
in contact kan komen met mensen met 
dementie. Hoe kan je met je eigen stem 
een bijdrage leveren aan contact maken, 
welbevinden en de empowerment van 
mensen met dementie? Een inspireren-
de workshop, waarbij uw stem centraal 
staat.

HANNE DENEIRE
Artistiek leider House of Music 
en coördinator De Stem van ons 
Geheugen (België)

SESSIE 4.9

EMOTIELEVEN

LET’S TALK  
ABOUT SEX

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit 
verdwijnt niet als je dementie krijgt. 
Die behoefte kan dan worden geuit 
in woord of gedrag. Hoe (h)erken je 
dit als zorgverlener en hoe maak je 
dit vervolgens bespreekbaar? Praten 
over intimiteit en seksualiteit kan nog 
steeds met taboes omgeven zijn. De 
sekskoffer is ontwikkeld als hulpmid-
del om met de cliënt en zijn naasten in 
gesprek te komen. In deze workshop 
leert u meer over het herkennen van en 
bespreekbaar maken van de behoefte 
aan seksualiteit en intimiteit. En welke 
mogelijkheden je hebt als zorgverlener 
om hiermee om te gaan.

FRANS HOOGEVEEN
Lector Psychogeriatrie De Haagse 
Hogeschool en Riët Daniël,  
psycholoog Archipel Zorggroep

 sessies 
uitgelicht

MEER WETEN OVER HET INSPIRERENDE CONGRESPROGRAMMA MET 74 SESSIES? 
KIJK DAN OP: WWW.STUDIEARENA.NL

6
Landelijk Congres Moderne Dementiezorg  24 november 2014

http://www.studiearena.nl/uploads/congresagenda/programma_landelijk_congres_moderne_dementiezorg_1.0.pdf
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Het was confronterend voor Jurn. “Ze wilde 
mijn hulp niet. Hoe kon ik dan goed mijn 
werk doen? Een puur medische benadering 
– ‘mevrouw, u heeft uw insulinespuit nodig’ – 
werkt niet bij deze mensen, dat leerde ik toen 
al. Hiermee wordt vooral leed toegevoegd 
aan leed. Ik wist dat het anders kon en anders 
moest. Dat is nog steeds mijn 
drijfveer. Met meer gevoel 
en een betere analyse van de 
situatie kunnen deuren juist 
geopend worden. Letterlijk.”

REFERENTIEPERSOON 
ALS BAKEN VAN  
KENNIS
Het expertisecentrum  
in Vlaanderen werkt veel 

samen met regionale collega’s om dementie-
zorg betere te integreren in de opleidingen. 
“We adviseren bijvoorbeeld om referentieper-
sonen op te leiden en aan te stellen. Zij zijn in 
zorginstellingen een baken van kennis, zodat 
collega’s met vragen altijd bij hen terecht 
kunnen. Daarnaast hechten we veel belang 

aan psycho-educatie en het 
versterken van de draag-
kracht voor mantelzorgers. 
Vergis je niet, de draaglast 
voor een naaste is enorm. 
Ik zeg wel eens dat de zorg 
36 uur per dag doorgaat: je 
bent 24 uur aan het zorgen 
en nog eens twaalf uur 
aan het piekeren hoe het 
nu toch verder moet. Het 

Jurn Verschraegen - directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

‘Dementie staat niet gelijk aan  
een minderwaardig leven’ 

WWW.DEMENTIE.BE

CONGRESTIP VAN 
JURN VERSCHRAEGEN
“In Vlaanderen ben ik 
nauw betrokken bij de 
plannen van de overheid 
om de mensen langer 
thuis te kunnen onder
steunen en hen betrok
ken te houden bij de 
samenleving. In sessie 
4.19 informeer ik u graag 
over het Vlaamse Transi
tieplan.”

De fascinatie voor dementie voert bij Jurn Verschraegen, directeur 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, ver terug. “Ik was net 
afgestudeerd als sociaal verpleegkundige en een van mijn eerste 
patiënten joeg me doodleuk haar erf af. ‘Wat moet je hier’, zei ze 
nog.” 

                Ook interessant voor u?

‘Focus je niet alleen 
op het verlies. Open 
ook je ogen voor de 
positieve aspecten, 
voor de zachtheid  

die mensen kunnen 
krijgen.’

‘Met een puur  
medische  

benadering wordt 
leed toegevoegd  

aan leed.’

is nu eenmaal zo dat de ziekte wordt 
getekend door verlieservaringen, daar 
moet je mee om leren gaan. Maar vaak 
zien we een enorme focus op het verlies. 
Terwijl er zoveel meer is. Open ook je 
ogen voor de positieve aspecten, voor de 
zachtheid die mensen kunnen krijgen, 
blijf ontmoeten. Dementie is niet iets 
om te romantiseren, maar het staat niet 
gelijk aan een minderwaardig leven.”

TABOE DOORBREKEN
Jurn stelt dat België gelukkig steeds 
meer in staat is mensen met dementie 
bij de samenleving te betrekken. “In 
veel gemeenten lopen er projecten 
waarbij bijvoorbeeld de politie, restau-
ranthouders en taxichauffeurs worden 
getraind in de omgang met mensen met 

dementie. Met de campagne ‘Vergeet 
dementie, onthou mens’ wil de Vlaamse 
overheid mensen met dementie en hun 
mantelzorgers de plaats geven die ze 
verdienen in de samenleving. Het taboe 

rond dementie doorbreken en zorgen 
voor meer bewustwording, dat is ook 
het doel van het indrukwekkende mu-
ziekspektakel Music For Life. Met voor 
mij als hoogtepunt een optreden van 
De Betties, een koor waarvan een derde 
van de zeventig leden dementie heeft. 
Dit event in het uitverkochte Sportpaleis 
in Antwerpen heeft een grote impact 
gehad op de beeldvorming rond mensen 
met dementie.” •

Wilt u ook de volgende Arena ontvangen, met als thema  
Bewegen in de ouderenzorg? Mail naar info@studiearena.nl
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http://www.studiearena.nl/congresagenda/87/landelijk_congres_bewegen_in_de_ouderenzorg
http://www.dementie.be
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Philip maakt meteen een voorbehoud. “Nee, dat lukt niet vol-
gend jaar en niet met een pilletje, daar is de ziekte te complex 
voor. We moeten ons realiseren dat we pas aan het begin van 
het onderzoek staan; er is nog een wereld te ontdekken. Ik 
verwacht wel dat we het onderzoek en de ontwikkeling van 
medicijnen in een stroomversnelling kunnen krijgen, zeker 
met de samenwerkingsverbanden die de afgelopen jaren zijn 
opgezet. Ik geloof in het afdwingen van kansen. Dat doen we 
onder andere door Europees samen te werken in JPND, waar-
bij maar liefst 28 lidstaten zijn betrokken.”

DELTAPLAN DEMENTIE
In Nederland stond Philip aan de wieg van het Deltaplan 
Dementie. “Hier ben ik echt trots op. Samen met onder an-
dere kenniscentra, zorgverzekeraars en grote zorgaanbieders 
vormen we een coöperatie waarin budget vrijgemaakt wordt 
voor onderzoek. Onlangs zijn maar liefst twintig onderzoeks-
voorstellen gehonoreerd: van fundamenteel onderzoek naar 
de oorsprong van de ziekte tot meer praktijkgericht onder-
zoek naar de verbetering van de zorg. Het Deltaplan zou nog 
meer aan kracht winnen als we het bedrijfsleven meer aan ons 
kunnen binden. Natuurlijk kunnen zij een financiële bijdra-
ge leveren, maar wat ik net zo belangrijk vindt, is dat zij bij 
kunnen dragen aan een dementievriendelijke samenleving. 
Jongdementie komt steeds vaker voor. Ik pleit ervoor dat 
deze groep zo lang mogelijk binnenboord wordt gehouden in 
het bedrijfsleven, maar daar moet je als bedrijf wel beleid op 
voeren. En zorgverlof voor werknemers met dementerende 
ouders, ook dat kunnen we met alle partners op de agenda 
zetten.” 

Prof. dr. Philip Scheltens - hoogleraar Cognitieve Neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc

‘Samen krijgen we het onder-
zoek in een stroomversnelling’

WWW.DELTAPLANDEMENTIE.NL WWW.ALZHEIMERCENTRUM.NL

CONGRESTIP VAN PHILIP SCHELTENS 
“Ik vind de sessies over speciale cliënt
groepen, waaronder jongdementie (sessie 
2.14), erg interessant. Het Alzheimercen
trum verzorgt ook enkele sessies over de 
lessen uit wetenschappelijk onderzoek 
(sessie 1.15 en 2.15). Speciale aandacht 
vraag ik voor de sessie over erfelijkheid en 
100+ zonder dementie (sessie 3.15). Naar 
alle waarschijnlijkheid zal deze bijzondere 
sessie worden ondersteund door een gast
spreker ouder dan 100 jaar!”

Prof. dr. Phillip Scheltens, hoogleraar Cognitieve Neurologie en directeur  
Alzheimercentrum VUmc, is een onverbeterlijke optimist en heeft een ongebreidelde  

ambitie. “Ik verwacht dat we dementie behandelbaar en beheersbaar krijgen.” 

Als mensen niet erkend worden in deze essentiële behoeften, 
uiten zij dit vaak in onbegrepen gedrag. Bernadette: “Het risico 
bestaat dat we dit gedrag vervolgens labelen als ‘lastig’ gedrag 
dat nou eenmaal bij de ziekte dementie hoort. Rustgevende 
pillen lijken dan een oplossing te bieden. Terwijl een goede 
analyse van waar het gedrag vandaan komt veel meer aankno-
pingspunten biedt. Dit wordt overigens ook volgens de richt-
lijnen voorgeschreven. Als je weet waar het gedrag vandaan 
komt, kun je de oorzaken wegnemen of een psychosociale 
interventie inzetten. Het Trimbos-instituut onderzoekt deze 
meer persoonsgerichte benadering met de monitor woonvor-
men dementie. Deze werkwijze zorgt ervoor dat bewoners 
beter functioneren en een betere kwaliteit van leven hebben. 
Ook verzorgenden zijn meer tevreden en voelen zich meer 
betrokken. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft ook 
steeds meer oog voor deze werkwijze. Daar ben ik heel content 
mee.”

FOCUS OP DE MENS
“Met ons e-learningprogramma www.lerenoverdementie.nl  
hebben we een praktische leeromgeving ontwikkeld. In 
filmpjes laten we zien hoe je meer oog kunt hebben voor de be-
hoeften van mensen met dementie en hoe je het beste contact 
met hen kan maken. Daarnaast biedt het een stappenplan hoe 
je om kunt gaan met bijvoorbeeld onrustig gedrag, agressief 
gedrag of juist apathie. Het e-learningprogramma is in overleg 
met verzorgenden gemaakt zodat het echt aansluit bij de be-
hoefte van de professional. Het is zowel geschikt voor iedereen 
die al met deze doelgroep werkt, maar ook voor helpenden of 
verzorgenden die nog in opleiding zijn. Ik hoop dat al deze 
kennis zorgt voor een toenemende focus op de mens achter de 
ziekte.”

Bernadette Willemse - onderzoeker Trimbos-instituut en psycholoog Amaris Zorggroep

‘Liever de persoonsgerichte 
benadering dan een pil’

CONGRESTIP VAN 
BERNADETTE WILLEMSE
“Vanzelfsprekend raad ik onze 
sessie 2.4 Zinvolle dagbeste
ding en de sessie 1.16 over de 
Inzet van psychofarmaca (sessie 
2.6) aan. Zelf ben ik ook heel 
benieuwd naar sessie 2.19 over 
hoe de dementiezorg lokaal geor
ganiseerd wordt in Noorwegen. Ik 
wil graag ontdekken wat we kun
nen leren van dit Scandinavische 
land.”

Gezien willen worden, gehecht voelen, iets te doen hebben, erbij horen: het zijn universele 
behoeften die niet verdwijnen als de ziekte dementie toeslaat. Toch is het niet altijd  

eenvoudig om in de zorg oog te hebben voor deze behoeften, constateert Bernadette  
Willemse, onderzoeker Programma Ouderen van het Trimbos-instituut.

‘Label onbegrepen gedrag niet te 
snel als lastig gedrag. Analyseer 

welke behoefte achter dat gedrag 
zit, dat levert meer op.’

TIP! Download het 

elearningprogramma op

www.lerenoverdementie.nl

‘Ik geloof in het  
afdwingen van kansen’

http://www.deltaplandementie.nl
http://www.alzheimercentrum.nl
http://www.kennispuntdementie.nl/~/media/Themasites/Dementie/Files/Publieksuitgave%20MWD2%20-%20Monitor%20Woonvormen%20Dementie.ashx
http://www.kennispuntdementie.nl/~/media/Themasites/Dementie/Files/Publieksuitgave%20MWD2%20-%20Monitor%20Woonvormen%20Dementie.ashx
http://www.kennispuntdementie.nl/~/media/Themasites/Dementie/Files/Publieksuitgave%20MWD2%20-%20Monitor%20Woonvormen%20Dementie.ashx
http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/2014%2004%2014%20Rapport%20IGZ%20Onbegrepen%20gedrag%20bij%20dementie%20door%20Trimbos-instituut%20en%20Vilans.ashx
http://www.lerenoverdementie.nl/


17Arena - MODERNE DEMENTIEZORG16 Keynote sprekerKeynote spreker

‘OOK MENSEN MET  
DEMENTIE HEBBEN  

HEEL VEEL TALENTEN’

 

 

 “Iedereen wil iets nuttigs doen”, stelt 
Daphne Mensink. “We willen allemaal 
laten zien wat we kunnen; ook mensen 
met dementie willen dat. Dat heb ik 

gezocht in vrijwilligerswerk, want vrijwilli-
gers worden toch gezien als de parels van de 
maatschappij.” Het blijkt een gouden greep. 
Via Staatsbosbeheer kan eind 2012 een groep 
van acht vrijwilligers met dementie een dag 
in de week aan de slag. Standplaats is het 
legendarische Radio Kootwijk. Daphne: “In-
middels werken we er twee dagen per week 
met twee groepen. De taken zijn heel divers; 
van onderhoud en beheer van het bos tot het 
repareren van bijvoorbeeld banken en het op-
bouwen en afbouwen van evenementen. Net 
wat er nodig is, en wat onze mensen kunnen 
en willen. Ik heb cliënten weer zien opbloeien 
en vanuit het thuisfront zijn de reacties vaak 
hartverwarmend. Ook Staatsbosbeheer is 
zeer content. Wij verrichten veel werk waar 
ze zelf niet aan toekomen.”

VERTROUWEN
Het project heeft Daphne veel gebracht. “Ik 
heb zo veel levenslessen geleerd. Mensen met 
dementie leven veel meer op hun gevoel dan 
wij. Ze leven vandaag, in dit moment. Ze zien 
wel wat er komt. Het heeft mij geleerd meer 

Leen Sneeuw, deel-
nemer bij DemenTalent: 

‘Thuis merken ze 
dat ik meer durf ’
“Ik kan niet goed tegen 
stilzitten. Dat kon ik vroe
ger al niet, dus nu nog 
steeds niet. Bij DemenTa
lent kan ik gelukkig lekker 
aan de slag. Het verschil 
met vroeger is dat ik niet 
van iedereen de namen 
onthoud en soms niet 
meer weet wat ik precies 
moet doen. Dat vind ik wel 
eens jammer, maar in deze 
groep is dat gelukkig geen 
probleem. Sommigen in 
onze groep zijn erg ver
ward. Dat maakt me soms 
emotioneel. Hoe ben ik 
er over een tijdje zelf aan 
toe? Maar nu voel ik me 
sterk. Ik kan nog van alles, 
dat ervaar ik iedere keer 
weer. Vanuit mijn vroegere 
werk ben ik gewend om 
mensen te begeleiden. Ik 
vind het dan ook leuk om 
dingen samen te doen. Ik 
durf daardoor weer meer, 
en dat hebben ze thuis ook 
gemerkt.”

‘Zet mensen met dementie in hun 
kracht en herken hun talenten.’ 

CONGRESTIP VAN  
DAPHNE MENSINK 
“Ik heb het boek ‘Ik ben niet kwijt’ van 
Sjef van Bommel in een adem uitgele
zen en ik wil dolgraag naar zijn sessie. 
Ik vond het zo inspirerend hoe hij 
bleef kijken naar de dingen die goed 
gingen, hoe hij zocht naar creatieve 
oplossingen zonder zijn partner af te 
vallen. Een krachtig en tevens kwets
baar document over de liefde. Mijn 
aanrader is dus sessie 2.5: Familie 
aan het woord: Ik ben niet kwijt.”

Daphne Mensink, projectleider DemenTalent
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te vertrouwen op het moment, niet meer zo 
te jagen. Als je in die rust echt contact kan 
maken, kom je bij de ander in het hart. En 
dan kun je echt iets betekenen.” 
Tegelijkertijd wil Daphne het niet mooier 
maken dan het is. “Dementie blijft natuurlijk 
een rotziekte. Maar met DemenTalent heb ik 
gezien dat mensen zich weer waardevol gaan 
voelen, het gevoel krijgen dat ze weer meetel-
len in de maatschappij. Dat is zo kostbaar, dat 
gun je iedereen.”

LANDELIJK UITROLLEN
In Apeldoorn loopt DemenTalent nog steeds 
als een trein, en won onlangs zelfs de Euro-
pese EFID-award. Daphne: “Het project is nu 
ook uitgebreid naar een voetbalvereniging en 
een kinderdagverblijf. Zelf werk ik inmiddels 
bij zorginnovatiebureau DAZ. In deze functie 
kan ik DemenTalent landelijk uitrollen. 
Met zorginstellingen en gemeenten gaan we 
samenwerkingsverbanden aan. Daarnaast 
spreek ik samen met cliënten Joop en Leen 
op congressen van StudieArena, zo ook het 
congres Moderne Dementiezorg, zodat zij 
ook hun verhaal kunnen vertellen. Vaak gaat 
dat heel goed, maar soms hebben ze een 
slechte dag. Dat hoort bij de ziekte, maar 
samen vangen we dat op. Het zijn mooie en 
inspirerende bijeenkomsten. Ik hoop dat we 
met DemenTalent de beeldvorming rondom 
dementie kunnen veranderen. Want ook 
mensen met dementie hebben talenten. Heel 
veel, kan ik uit ervaring zeggen.” •

Als begeleidster bij de Zorggroep 
Apeldoorn ziet Daphne Mensink 
dat het aanbod in de dagbesteding 
slecht aansluit bij de behoefte van 
cliënten. Zij vraagt mensen wat ze 
graag willen doen. Een simpele maar 
slimme vraag waarop na wat door-
vragen een helder antwoord kwam. 
‘Iets nuttigs, iets buiten, iets waar-
mee onze ervaring en onze talenten 
worden aangesproken’. Het is het 
begin van DemenTalent, een succes-
vol project dat nu landelijk navolging 
krijgt.

http://www.anderszorgen.nl
http://www.dementalent.nl/
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6e editie: Landelijk Congres 

Organisatie: In samenwerking met de volgende organisaties: 

24 november 2014 - NBC in Nieuwegein

Moderne Dementiezorg
Innovaties in de zorg voor mensen met dementie

74

www.studiearena.nl

Dit congres is de grootste bijeenkomst in Nederland op 

het gebied van moderne dementiezorg. Professionals 

uit veel disciplines ontmoeten en inspireren elkaar 

tijdens dit gevarieerde programma. 

Alle plenaire lezingen en activiteiten hebben te 

maken met het in de kracht zetten van de persoon 

met dementie. Speciale aandacht gaat uit naar wat 

mensen met dementie nog wel kunnen.    

8136 SA MODERNE DEMENTIE ADV def.indd   1 17-09-14   13:55

UW LOGO HIER?
Heeft uw organisaties innovaties  

te presenteren? Mail dan naar  
info@studiearena.nl

Tijdens de informatiemarkt presenteren deze 
organisaties hun innovaties op gebied van  
moderne dementiezorg:

MEER INFORMATIE OVER DEZE ORGANISATIES VINDT U OP STUDIEARENA.NL

http://www.studiearena.nl/congresagenda/88/landelijk_congres_moderne_dementiezorg/inschrijven1
mailto:info%40studiearena.nl?subject=Meer%20informatie%20standmogelijkheid%20-%20Congres%20Moderne%20Dementiezorg
http://www.studiearena.nl/congresagenda/88/landelijk_congres_moderne_dementiezorg/extra-info
http://www.studiearena.nl
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