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Kom samen! En ontvang 10% korting op de totale factuur.

Kom in beweging!

Bewegen is belangrijk, dat weten we allemaal. Toch bewegen mensen die afhankelijk zijn 
van langdurende zorg veel te weinig. Zorgverleners zijn geneigd snel taken over te nemen, 
waardoor cliënten minder zelfredzaam worden. Door verzwakking van de lichamelijke en 
geestelijke conditie worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een beroep gedaan op de ouderenzorg om goede beweeg-

stimulering als onderdeel van verantwoorde zorg op te pakken. Daarmee is de opdracht bij de zorginstellingen 

gelegd om op structurele wijze het activeren en bewegen van de ouderen te implementeren in haar zorgaanbod.

Aandacht voor bewegen en activeren in de ouderenzorg is van groot belang op alle beweegterreinen, maar 

ook door alle beroepsgroepen. Daarom organiseren wij op 27 juni 2016 de 5e editie van het landelijk congres 

Bewegen en activeren in de ouderenzorg. Het congresprogramma is een initiatief van StudieArena en 

zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. het kenniscentrum Sport (voormalig NISB en Onbeperkt Sportief) en de 

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Alle beweegvormen komen tijdens het congres aan bod: preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch 

bewegen. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag hoe activeren en bewegen in de ouderenzorg kan worden 

gestimuleerd. Olga Commandeur, oud olympisch sportster en vitaliteitscoach, laat de deelnemers ervaren wat 

een goede beweeghouding is en wat dat met je doet.

Stel je eigen programma samen 
uit 26 inspirerende deelsessies en 
maak kennis met verschillende 
beweegproducten en organisaties 
op de informatiemarkt. 

Inspiratie voor 

bewegen en 

activeren in de 

dagelijkse zorg
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09:00 UUR Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 UUR Opening plenair ochtendprogramma
 voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

 De professionals maken het verschil!
 Remco Boer, directeur Kenniscentrum Sport (voormalig NISB en Stichting Onbeperkt Sportief)

09:45 UUR Stimuleren van een goede beweeghouding
  Olga Commandeur hanteert het motto: beweegstimulering van ouderen begint met 

de houding waarin ouderen zitten of staan. Zij heeft veel ervaring met het verleiden 
van ouderen (met en zonder hulpvraag) tot meer beweging. Steeds vaker is Olga 
ook actief in woonzorgcentra. In haar plenaire bijdrage laat Olga de deelnemers let-
terlijk en figuurlijk ervaren wat een goede beweeghouding is en wat dat met je doet.

  Olga Commandeur, oud olympisch sportster en vitaliteitscoach voor meer bewegen  
door en voor senioren

10:05 UUR  Talkshow met inspirerende gastsprekers over innovaties in bewegen en activeren in de  
ouderenzorg

  De maatschappij verandert en zo ook onze cliënten in de zorg. Zij zullen in de toekomst steeds meer 
verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, eigen keuzes willen maken en zelf grip willen houden  
op hun leven, gezondheid en zorg. Een actieve levenshouding en meer bewegen spelen hierbij een 
cruciale rol. Wat vraagt deze ontwikkelingen van jouw als zorgprofessional? Hoe kunnen wij het 
beste de ondersteuning organiseren? Hoe komen we tot een meer activerende en bewegings- 
gerichte zorg? En hoe zit het eigenlijk met de mensenrechten van cliënten in de ouderenzorg?

  Naar analogie van het tv-programma College Tour gaan wij in gesprek met 3 inspirerende gast-
sprekers over hun visie op bewegen en activeren in de ouderenzorg. Interviews, discussie en korte 
filmpjes wisselen elkaar af. Uiteraard worden de deelnemers ook uitgedaagd een actieve bijdrage  
te leveren aan de discussie.

  Prof. dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Gezondheidswetenschappen / Fysiotherapiewetenschappen  
Universiteit Utrecht

   Prof. mr. Jos Dute, lid van het College voor de Rechten van de Mens en hoogleraar Gezondheidsrecht 
Radboud Universiteit Nijmegen en

    Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ en projectleider ‘Bewegen in de ouderenzorg’ i.s.m. 
Kenniscentrum Sport

11:00 UUR Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

11:30 UUR S E S S I E R O N D E  1               Keuze uit 9 verschillende sessies

P R O G R A M M A
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12:35 UUR Lunchpauze & Informatiemarkt

13:35 UUR Dance for Health
  De wereld van Marc Vlemmix stortte in toen hij vier jaar geleden, op 

zijn 37ste, hoorde dat hij Parkinson heeft. Tot hij iets wonderlijks ont-
dekte: dansen. “Het is mijn redding geweest, het was voor het eerst dat 
ik het harnas van Parkinson niet voelde.” Marc vertelt over zijn levensmis-
sie om lotgenoten met Parkinson ook aan het dansen te krijgen. Het is voor 
hen een manier om letterlijk in beweging te blijven.

  Marc Vlemmix en Andrew Greenwood initiatiefnemers van Dance for Health

14:10 UUR Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

14:40 UUR S E S S I E R O N D E  2               Keuze uit 9 verschillende sessies

15:45 UUR Wisseling sessies

15:55 UUR S E S S I E R O N D E  3               Keuze uit 8 verschillende sessies

17:00 UUR Borrel & bezoek informatiemarkt

W E R K V O R M E N
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WORKSHOP
Na een toelichting over een praktijk-
voorbeeld of een methodiek worden 
de deelnemers uitgedaagd tot actieve 
deelname.

ERVARINGSSESSIE
In een ervaringssessie ligt de nadruk 
op het zelf ondergaan/ervaren van 
bepaalde methodieken om deze ver-
volgens in de eigen praktijk te kunnen 
inzetten.

OEFENSESSIE
Na een korte inleiding gaan de deel-
nemers concreet oefenen een bepaalde 
interventie toe te passen. 
Let op: voor de oefensessies geldt 
een beperkt aantal deelnemers.

INSPIR ATIESESSIE
Ga samen met andere deelnemers de 
onbewandelde paden op. Brainstorm, 
zoek naar mogelijkheden, uitdagingen 
en oplossingen.

PROJEC TGROEPSESSIE
Uitwisseling van ervaringen over 
enkele hoofdthema’s uit het project 
Bewegen in de ouderenzorg van het 
Kenniscentrum Sport en zorginnovatie-
bureau DAZ. 
Deze sessie is uitsluitend bestemd 
voor medewerkers van de volgende 
zorginstellingen: Careyn, Groenhuysen, 
Laurens, Woonzorgcentrum Wulver-
horst, Woonzorgcentrum St. Elisabeth 
Roosendaal, WVO-zorg Vlissingen e.o. 
en ZZG zorggroep.

Je kunt je eigen programma samenstellen door in twee rondes een keuze te 
maken uit 26 verschillende sessies. Deze worden in verschillende werkvormen 
aangeboden:
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 S E S S I E  1 . 1

Hoe zet ik een beweegproject op?
Vanuit verschillende disciplines kunnen beweegprojecten 
worden gestart. Zowel vanuit de fysiotherapie, de ergothe-
rapie, de activiteitenbegeleiding als vanuit de verzorging. 
Maar hoe zorg je er als enthousiaste eenling voor dat het ook 
daadwerkelijk vorm krijgt binnen de instelling? Hiervoor zijn 
er een aantal handige tips en praktijkvoorbeelden die we 
graag met je delen. Bijvoorbeeld hoe op een PG-afdeling een 
beweegprogramma is gestart door de fysiotherapie en een 
voorbeeld waarbij verzorgend personeel actief is betrokken 
en bewegen volledig is geïntegreerd in de zorg. Een sessie 
met inspirerende praktijkvoorbeelden en uitwisseling van 
ideeën.
Iris Fischer, fysiotherapeut Buitenhaeghe

  

 S E S S I E  1 . 2

Uitnodigen tot bewegen binnen 
de ADL
Algemene dagelijkse handelingen (ADL) als wassen, aankle-
den, koffie zetten en koken kunnen een goed moment zijn 
om met bewoners/cliënten te bewegen en hen actief te 
houden. Zorgmedewerkers hebben echter vaak de neiging 
om te snel dagelijkse handelingen over te nemen. Met als 
gevolg dat de cliënten minder zelfredzaam worden. Hoe 
kan je meer zelfregieversterkend werken en de dagelijkse 
activiteiten benutten om cliënten uit te nodigen tot meer 
bewegen? Tijdens deze oefen-sessie ga je actief aan de slag 
met o.a. de zelfredzaamheidsradar.
Nico Knibbe, bewegingswetenschapper en partner LOCOmotion

 S E S S I E  1 . 3

(Rol)stoelgebonden 
beweegactiviteiten
Als mensen niet zelf kunnen bewegen, hoe geef je ‘bewogen 
worden’ dan vorm? Binnen ’s Heerenloo, locatie Bedum, is 
er voor alle rolstoelgebonden cliënten een persoonlijk hou-
dings- en beweegplan gemaakt. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat door een bewegingsbeleving gedragsproblemen 
verminderen en de alertheid, betrokkenheid en het wel-
bevinden toenemen als gevolg van deze bewegingsvorm. 
Met het beweegprogramma streven we naar 30 minuten 
bewogen worden per dag. Rolstoel- en stoelgebonden 
mensen zitten en liggen veel in dezelfde houding. Extra 
aandacht gaat dan ook uit naar de houding. Wat is hiervoor 
verantwoorde zorg en welke bewegingsvormen zijn voor 
rolstoelgebonden cliënten? Hoe zijn de ervaringen vanuit 
de verstandelijk gehandicaptenzorg te vertalen naar de 
ouderenzorg? Je gaat tevens aan de slag met oefeningen 
op de stoel in de vrije ruimte.
Greta van Dijk, fysiotherapeut ‘s Heeren Loo Opmaat 
(uitgenodigd) en 
Trees Werring-Lammers, Sportservice Noord-Holland en auteur 
Spelenderwijs in beweging: bewegingsoefeningen op de stoel 
in de ruimte - handreiking voor activiteitenbegeleiders en 
vrijwilligers in de ouderenzorg

  

 S E S S I E  1 . 4

Bewegen en activeren in 
zelfsturende teams
Steeds meer zorgorganisaties gaan over op zelfsturing. Wat 
zijn de gevolgen hiervan voor activeren en bewegen van de 
cliënten/bewoners? Hoe stel je gemeenschappelijke doe-
len en zorg je ervoor dat iedereen daarnaar gaat handelen? 
Peter Starink heeft zowel binnen de zorg, als ook in andere 
sectoren veel ervaring met zelfsturing. Hij gaat in op hoe 
zelfsturende teams bewegen en activeren kunnen toepassen 
in de dagelijkse zorg. Naast een theoretische beschouwing 
gaat Peter vooral in op wat dit vraagt van de samenwerking 
binnen het team en hoe je elkaar feedback kunt geven. Een 
onorthodoxe en inspirerende sessie.
Peter Starink, locatiemanager van De Boomberg Hilverzorg

S E S S I E R O N D E  1

W

WORKSHOPW

OEFENSESSIE

PROJEC TGROEPSESSIE

O

P

INSPIR ATIESESSIE

ERVARINGSSESSIE

I

E

O

I

I

6     |    Bewegen en activeren in de ouderenzorg



 S E S S I E  1 . 5

Gedragsverandering, bewegen en 
activeren
Veel gedrag van ouderen leren wij hen ongemerkt aan. 
Hoe werkt dat eigenlijk? Wat betekent dit voor het verleiden 
tot bewegen en actief zijn? Hoe zit dat dan met probleem-
gedrag? Kunnen wij activerend gedrag aanleren en bijvoor-
beeld ernstige boosheid en zelfs agressie afleren? En hoe is 
beweging in te zetten als hulpmiddel bij deze gedragveran-
dering? Ruud Dirkse schreef er een boek over en deelt zijn 
ervaringen.
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ

  

 S E S S I E  1 . 6

Activerende omgevingsfactoren
De inrichting van een zorggebouw heeft grote invloed op de 
mate van activiteit en het bewegen van de bewoners van dit 
gebouw. ‘Zintuiglijk ontwerpen’ en dus slim gebruik maken 
van licht, kleuren en geuren kan leiden tot meer bewegen. 
Herkenbare voorwerpen, loopcircuits en gebeurtenissen die 
zich afspelen in huiskamers, zorgen voor beleving en bewe-
ging. Een sessie met veel praktijkvoorbeelden, maar waarin je 
ook zelf gaat ervaren wat ‘zintuiglijk ontwerpen’ betekent.
Femke Feenstra, interieurarchitect en directeur de Jong-
Gortemaker-Algra Architecten

  

 S E S S I E  1 . 7

Mindfulness Yoga
Mindfulness Yoga betekent letterlijk met aandacht bewegen. 
Mindfulness Yoga bevordert de bewustwording waardoor 
kwetsbare ouderen beter leren voelen en benoemen waar 
hun behoeften liggen. Yoga oefeningen houden spieren en 
gewrichten soepel, zorgen voor stevige botten, geven een 
goede doorstroming van hart-, vaten- en lymfesysteem en 
brengen het zenuwstelsel in balans. Yoga helpt zo bij het ver-
mindering van ouderdomsklachten als artrose, osteoporose 
en slaapstoornissen. Yoga verbetert de balans waardoor er 
minder risico is op vallen en heeft ook een positief effect op 
stemmingswisselingen als gevolg van bijvoorbeeld demen-
tie. In deze ervaringssessie leer je yoga, adem en massage 
oefeningen die je samen, op elke moment van de dag met 
kwetsbare ouderen zou kunt doen.
Femke Hol, docent Samsara Yogadocentenopleiding en eigenaar 
Karibu Yoga

 S E S S I E  1 . 8

Balans; belangrijkste basis 
bij bewegen!
We staan er nauwelijks bij stil dat het kunnen handhaven van 
balans tijdens dagelijkse dingen zoals opstaan, aankleden, 
lopen en fietsen de basis is voor ons bewegen. Neurologische 
ziekten zoals de ziekte van Parkinson of een beroerte leiden 
tot problemen in het aansturen van bewegingen en tot loop- 
en balansproblemen. Voorbeelden zijn het bevriezen tijdens 
het lopen (Parkinson) of de asymmetrische controle van 
balans (CVA). Vaak worden mensen hierdoor minder mobiel 
en ook minder zelfstandig in hun dagelijkse activiteiten. Hoe 
kunnen we voorkomen dat mensen door balansproblemen 
vallen of angstig worden? Een workshop met veel tips om 
balans te oefenen en veilig bewegen te stimuleren.
Jip Kamphuis, klinisch gezondheidswetenschapper, docent neu-
rorevalidatie en fysiotherapeut revalidatiecentrum Klimmendaal

  

 S E S S I E  1 . 9

Eigen initiatief bewoners
In bijna alle huizen die deelnemen aan het project ‘Bewe-
gen in de ouderenzorg’ lopen initiatieven om bewoners 
weer meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen 
activiteiten en beweging. Hoe zorgen wij dat zij zich minder 
afwachtend en afhankelijk van zorgverleners en vrijwilligers 
opstellen? Waar zijn al eerste goede ervaringen? Waar lopen 
we tegenaan?
Kenniscentrum Sport / zorginnovatiebureau DAZ

  Deze sessie is bestemd voor medewerkers van zorginstellingen 
die deelnemen aan het project ‘Bewegen in de ouderenzorg’ 
van het Kenniscentrum Sport / zorginnovatiebureau DAZ. 
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 S E S S I E  2 . 1

Bewegen op de afdeling
Bij verpleeghuis Oudshoorn is twee jaar geleden een veran-
deringsproces ingezet om welzijn meer centraal te stellen, 
onder andere door de inzet van welzijnscoaches en bewee-
gagogen. Dit leidt tot veel nieuwe dynamiek op de afde-
lingen. Met behulp van attributen worden de woonkamers 
regelmatig omgebouwd tot gymzaal. Men werkt planmatig 
onder de titel ‘Beweeg u fit club’. Plezier staat centraal. In 
deze workshop word je geïnspireerd tot meer bewegingsac-
tiviteiten op de afdeling.
Azmi Alubeid, bewegingsagoog welzijnsteam Verpleeghuis 
Oudshoorn Rijnland Zorgroep 

  

 S E S S I E  2 . 2

Inzet vrijwilligers en 
familieparticipatie
Markenheem is op al haar locaties beweging en activiteit aan 
het stimuleren. Tegelijkertijd zet Markenheem bewust in op 
meer familieparticipatie en de inzet van vrijwilligers. Anke 
Muizelaar begeleidt allebei de bewegingen. Op beide fron-
ten, maar zeker ook gecombineerd, wordt succes geboekt. 
Toch is er ook weerstand. Markenheem geeft een kijkje in de 
keuken van de ervaringen van afgelopen jaar. Met op diverse 
locaties al prachtige resultaten.
Anke Muizelaar, coördinator Vrijwillgers en Mantelzorg en 
coördinator Bewegen Markenheem

 S E S S I E  2 . 3

Bewegingsactiviteiten aan tafel
In een huiskamerproject of een dagvoorziening is het vaak 
een hele onderneming om tot een opstelling te komen voor 
bewegingsactiviteiten. De ruimte is bijvoorbeeld beperkt of 
het meubilair is zwaar. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen 
dat een bewegingsactiviteit onmogelijk is. Rondom de tafel, 
aan de tafel en met behulp van de tafel zijn veel vaardighe-
den en bewegingsspelen op een leuke manier uit te voeren. 
In deze doe-sessie is aandacht voor de effecten van bewe-
gingsactiviteiten aan tafel en ga je actief aan de slag met 
een aantal oefeningen. Tevens is er aandacht voor speelse 
activiteiten uitgevoerd op de stoel.
Trees Werring-Lammers, Sportservice Noord-Holland en auteur 
Spelenderwijs in beweging: actief aan tafel - handreiking voor 
activiteitenbegeleiders en vrijwilligers in de ouderenzorg

  

 S E S S I E  2 . 4

Zelfregie en alle deuren open
De Zweedse band wordt als vrijheidsbeperkende maatregel 
vrijwel niet meer toegepast. Gesloten deuren echter wel. 
Deurcodes voor bijvoorbeeld mensen met dementie zijn heel 
normaal. Is dit ‘opsluiten’ ook te voorkomen? Ruud Dirkse 
begeleidt meerdere locaties die bezig zijn met alle deuren 
weer open maken. Er zijn al diverse verpleeghuizen die alle 
deuren (weer) open hebben. Wat komt hierbij kijken? Hoe 
krijg je management, collega’s en familie mee in dit proces?
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ

S E S S I E R O N D E  2
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 S E S S I E  2 . 5

Bewegen en depressie
Veel bewoners van zorginstellingen hebben te maken met 
depressies. Hoe komt het dat bewegen kan helpen bij het 
voorkomen van depressies? Hoe dan? En welke rol kan bewe-
gen spelen bij het behandelen van depressies? Deze sessie 
gaat in op het toepassen van bewegen in dit zorgprogramma 
en maakt daarbij gebruik van praktische oefeningen en 
voorbeelden.
Margje Mahler, psycholoog stichting Kalorama en
Alwies Hendriks, psychomotorisch therapeut stichting 
De Waalboog

  

 S E S S I E  2 . 6

Bewegingsvriendelijke omgeving 
en belevingstuinen
Het wordt steeds duidelijker dat zowel bewegen als ‘buiten 
zijn’ belangrijk bijdraagt aan het welzijn van mensen in de 
langdurige zorg. Vandaar ook dat steeds meer zorginstel-
lingen opnieuw kijken naar hun buitenruimte en deze na 
herinrichting veel beter benutten. Goede buitenruimten 
zijn een waardevolle aanvulling op het aanbod van binnen. 
Ze vergroten niet alleen de beweegmogelijkheden van uw 
cliënten, maar ook hun contact met mens en natuur. Met 
zowel de zintuiglijkheid ervaring van het buiten zijn, als ook 
het bewust oproepen van herinneringen bij het plukken van 
kruiden. Een beweegvriendelijke buitenruimte biedt ook de 
gelegenheid om samen beweegactiviteiten te ondernemen. 
Hoe zorg jij er voor dat ook jouw buitenruimte goed wordt 
ingezet? Een sessie met veel voorbeelden en praktische tips.
Anke Wijnja, ontwerper Bureau Fonkel - tuinen voor bijzondere 
doelgroepen

  

 S E S S I E  2 . 7

Biodanza, dans van het leven!
Biodanza is een systeem van menselijke ontwikkeling  
gebaseerd op bewegen, muziek, en (onderling) contact.  
Het combineert motorische coördinatie, emoties, zintuiglijke 
stimulatie en sociale interactie. Voor de ouder wordende 
mens betekent dat niet alleen fysiek herstel, maar ook het 
ervaren van sociale relaties. Hierdoor versterkt het zelfver-
trouwen en het gevoel van eigen waarde, van er toe doen. In 
deze sessie ga je zelf Biodanza ervaren en gaat het in eerste 
instantie om jouw ervaring. Daarna maken we de slag naar 
hoe nog meer in te zetten voor ouderen, zowel thuis als in 
het verpleeghuis.
Monique Hoed, coach en docent School voor Biodanza Utrecht en 
Lucie van der Veer, docent ‘dans Biodanza’ Nieuwegein

 S E S S I E  2 . 8

Dementie en activeren - 
kunst van het verleiden
Activeren van mensen met dementie is vaak lastig. Angst 
om te falen speelt vaak een grote rol bij het ontstaan van 
apathisch gedrag. Daarnaast zijn (mantel)zorgers vaak 
geneigd om vanuit een warm hart en goed bedoeld de 
persoon met dementie erg te beschermen. Hierdoor worden 
zij geremd in hun natuurlijke behoefte aan beweging. Laat je 
door creatieve ideeën verleiden tot het toepassen van echte 
persoonsgerichte interventies om apathie te doorbreken. Dit 
is in het belang van de persoon met dementie, maar ook in 
het belang van mantelzorgers en verzorgenden. Aan de hand 
van casuïstiek worden voorbeelden uitgewerkt, waarbij de 
deelnemers de denktank vormen voor praktijksituaties.
Lenie Vermeer, GZ-psycholoog Lelie zorggroep en Trimbos-
instituut

  

 S E S S I E  2 . 9

Minder overnemen
Vanuit de beste bedoelingen nemen veel zorgverleners,  
familie en vrijwilligers veel uit handen van bewoners.  
Hierdoor wordt teveel overgenomen, een thema dat op 
vrijwel alle bruisbijeenkomsten promonent naar voren kwam. 
Een beetje overnemen is vaak nodig door de onderliggende 
ziektebeelden, maar hoe zorgen we dat het teveel overne-
men minder wordt? Hoe krijgen we beweging in deze inge-
wikkelde gedragsverandering van met name zorgverleners? 
Waar zien we hobbels? 
En waar kansen? Welke tussenstappen zijn in dit lange en 
fundamentele proces te zetten? Wat zijn noodzakelijke rand-
voorwaarden?
Kenniscentrum Sport / zorginnovatiebureau DAZ 

  Deze sessie is bestemd voor medewerkers van zorginstellingen 
die deelnemen aan het project ‘Bewegen in de ouderenzorg’ 
van het Kenniscentrum Sport / zorginnovatiebureau DAZ. 
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 S E S S I E  3 . 1

Beweegweek als start voor structu-
rele bewegingsactiviteiten
Bewegen en activeren zou veel meer onderdeel moeten zijn 
van de dagelijkse activiteiten (ADL). Om dit op de afdeling 
meer te stimuleren organiseerde De Wever bij alle woon-
zorg- en behandelcentra een Beweegweek. De afdelingen 
organiseerden zelf activiteiten afgestemd op de wensen en 
mogelijkheden van de bewoners. Fysiotherapeuten en ergo-
therapeuten ondersteunde daarbij met coaching en advies. 
De beweegweek bleek een goede start om bewegingsacti-
viteiten structureel in te zetten. Medewerkers werden zich 
bewust hoe makkelijk bewegingsactiviteiten konden worden 
ingezet. In deze sessie aandacht voor de vraag: hoe organi-
seer je zelf een inspirerende interdisciplinaire beweegweek 
en hoe kan je de beweegweek een structureel vervolg geven 
in de dagelijkse activiteiten?
Bianca Pastoors, fysiotherapeut De Wever locaties de Hazelaar 
en Kievitshorst 

  

 S E S S I E  3 . 2

Interdisciplinaire samenwerking - 
leren van elkaar
De rol en het vak van fysiotherapeuten en andere parame-
dici, die veel aandacht hebben voor bewegen, verandert. Zo 
wordt bewegen en activeren steeds meer een onderdeel van 
de dagelijkse activiteiten. Om de bewoners/cliënten optimaal 
te ondersteunen is kennisdeling en samenwerking tussen 
verschillende zorgprofessionals essentieel. Dit vraagt een 
andere manier van samenwerken. Andere verwachtingen 
en soms het doorbreken van patronen. Dit gaat over je visie, 
houding en concreet gedrag. Hoe kun je vormgeven aan 
interdisciplinaire samenwerking en scheiding tussen verschil-
lende functie- en zorgdomeinen voorkomen? Naast inzicht in 
actuele ontwikkelingen, krijg je tijdens deze sessie handvat-
ten van een verandercoach om interdisciplinaire samenwer-
king werkelijk vorm te geven.
Edwin van Adrichem, fysiotherapeut en bewegingswetenschap-
per Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Hanzehogeschool 
Groningen en 
Chantal van Arensbergen, verandercoach en trainer Eigen Regie 
in zorg en welzijn

 S E S S I E  3 . 3

Help elkaar (on)bewust in beweging
Bewegen is in de kern zo natuurlijk, zo normaal en toch moet 
er bewust aandacht voor zijn om het weer terug te laten 
komen in het dagelijks leven van de cliënt. Het gedrag en de 
communicatie van de zorgprofessional speelt een belangrijke 
rol bij het stimuleren om meer te bewegen. Welke gedrag 
heeft een negatief effect en hoe kan je cliënten verleiden tot 
bewegen? Gedragsverandering is een ingewikkeld proces, 
maar gelukkig zijn er met slimme communicatiemiddelen 
goede resultaten te bereiken. In deze workshop maak je ken-
nis met de theorieën over (onbewuste) gedragsverandering. 
Ook leer je om te gaan met het beïnvloeden van onbewust 
gedrag.
Anneke Hiemstra, adviseur Ouderen kenniscentrum Sport

  

 S E S S I E  3 . 4

Mantelzorg en bewegen in de 
thuissituatie
Veel mantelzorgers kennen het belang van bewegen en 
actief zijn voor senioren met een zorgvraag onvoldoende. 
En wie het belang wel ziet, durft niet altijd actief te bewegen 
of weet niet wat wel/niet kan. Daarom experimenteert de 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch met een praktische workshop 
voor mantelzorgers over dit onderwerp. Wat kun je doen 
en waarom? Een leuke en zinvolle variatie op het standaard 
praatje met koffie! In de workshop is ook aandacht voor de 
relationele kant van de mantelzorger en de zorgvrager. Een 
mooie manier om als buurtsportcoach of in de wijk werkende 
zorg- of welzijnswerker op praktische wijze mensen in de 
thuissituatie te stimuleren tot een actiever leven.
Maaike Schneider, consulent Sport en Bewegen 50Plus 
Gemeente Den Bosch
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 S E S S I E  3 . 5

De invloed van medicatie op 
bewegen en actief zijn
Veel ouderen met een zorgvraag gebruiken medicatie. Vaak 
meerdere medicijnen. Veel medicatie beïnvloedt de zin en 
mogelijkheden van actief zijn. Hoe kan je daar als fysiothe-
rapeut of andere zorgverlener handig mee om gaan? Waar 
moet je op letten? Hoe werk je als verschillende disciplines 
samen rond dit thema?
Spreker uitgenodigd zie www.studiearena.nl

  

 S E S S I E  3 . 6

‘Groene Vingers’
In deze sessie wordt heel praktijkgericht ingegaan op het 
stimuleren van ouderen met een zorgvraag om hun ‘groene 
vingers’ te gebruiken. Werken met groen, bijvoorbeeld in de 
tuin, doet veel ouderen goed. Toch komt het maar nauwelijks 
voor dat zorgbehoeftige en/of dementerende ouderen dit 
dagelijks doen. Meer kennis van ‘kleine’ groenactiviteiten 
is nodig. Hoe maak je van iets poten of snoeien een leuke 
activiteit? Hoe kan je inspelen op de seizoenen? Hoe stimu-
leer je bewoners en collega’s om met groen aan de slag te 
gaan? Hilverzorg heeft een tuintherapeut die in deze sessie 
zijn ervaringen deelt, maar je wordt ook zelf aan het werk zet. 
Een inspirerende en vooral praktische doe-workshop.
Alfred Weessies, tuintherapeut Hilverzorg

  

 S E S S I E  3 . 7

Muziek als middel voor activeren 
en contact
Muziek en dans daagt uit, verbindt, motiveert en beweegt 
mensen. Voor diverse ziektebeelden, zoals dementie, kan 
muziek zo een extra stimulans zijn tot bewegen. In deze 
sessie deelt Joke Bos haar ervaringen uit haar ontmoetings-
centrum in Amsterdam waar wekelijks een dansmiddag 
wordt georganiseerd. Andrea Beugger, danseres Pra Muziek-
theater, vertelt over haar dansproject waarbij ook het contact 
met kinderen een belangrijke rol speelt. Kortom een inspire-
rende sessie over toenadering, afwijzing, contact maken, ver-
leiding tot een activiteit, lichamelijke beperkingen, schaamte 
en over vertrouwen in je lijf en in elkaar.
Joke Bos, programmacoördinator Amsterdams Ontmoetings-
centrum de Pijp Combiwel en
Andrea Beugger, danseres Pra Muziektheater 

 S E S S I E  3 . 9

Successen vieren
Uit iedere bruisbijeenkomst van het project ‘Bewegen in de 
ouderenzorg’ zijn mooie agendapunten voor dit project naar 
voren gekomen. In ieder huis zijn willers maar ook sceptici. 
We zetten de willers voorop, maar willen ook sceptici mee-
krijgen. Het vieren van successen, hoe klein dan ook, is in dit 
project belangrijk. Maar hoe kan je dat doen? Hoe benoem en 
herken je die? Hoe richt je de communicatie in?
Kenniscentrum Sport / zorginnovatiebureau DAZ 

  Deze sessie is bestemd voor medewerkers van zorginstellingen 
die deelnemen aan het project ‘Bewegen in de ouderenzorg’ 
van het Kenniscentrum Sport / zorginnovatiebureau DAZ. 
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I N S C H R I J V E N
Aanmelden kan via: www.studiearena.nl. 
Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging van  
je aanmelding, inclusief programma, factuur en route-
beschrijving. 

A N N U L E R I N G S V O O R W A A R D E N
Deelname kan tot 4 weken voor de congresdag schriftelijk 
annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan € 45,- (excl. 
BTW) administratiekosten. Na deze datum ben je het vol-
ledige bedrag verschuldigd. Een collega kan je uiteraard 
zonder bijkomende kosten vervangen.

A C C R E D I T A T I E
Accreditatie is aangevraagd voor:
  Verpleegkundig Specialisten Register - 6 punten
  Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals -  

5 punten
  Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) 

- 6 punten
  De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  

Geriatrie (NVFG) - 6 punten
 ADAP Algemeen - 6 punten
  Registerplein (voormalig Beroepsregister van agogische 

en maatschappelijk werkers (BAMw) - 1 punt
 - Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk en
 - Vrije Ruimte Agogen
  Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) - 
 6 punten
  ABAN - Accreditatie Bureau Algemene Nascholing  

(aangevraagd) 

Staat jouw vereniging niet in de bovenstaande lijst en 
wil je wel graag deelnemen en in aanmerking komen 
voor accreditatiepunten? Laat het ons weten! 
Wij nemen nieuwe aanvragen graag in behandeling.

I N F O R M A T I E
Datum: maandag 27 juni 2016
Locatie: Spant! in Bussum
Deelnamekosten: € 330,- p.p.*

Kom samen! 
En ontvang een korting van 10% op de totale 
factuur bij gelijktijdige aanmelding van één of 
meerdere collega(’s).

*  De deelnamekosten zijn inclusief digitaal naslagwerk, 
lunch, koffie/thee, netwerkborrel en excl. 21% BTW.

V O O R  W I E ?
Het programma is bedoeld voor medewerkers van (thuis)
zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Ook is het 
programma interessant voor medewerkers van onderwijs, 
universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en 
vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Tijdens deze congresdag ontmoet je collega’s uit alle  
diciplines, van verzorgenden tot paramedici en locatie-  
en afdelingsmanagers tot beleidsmakers.

T W I T T E R 
@studiearena - #congresbewegen
Twitter over en tijdens de congresdag door gebruik te ma-
ken van #congresbewegen. Deel jouw persoonlijke mening, 
tips en ervaringen als het gaat om ‘Bewegen en activeren  
in de ouderenzorg’.

L I N K E D I N - G R O E P
In onze LinkedIn groep ‘Moderne Dementiezorg’ kan 
je voorafgaand aan de congresdag reeds kennismaken en 
kennisdelen. Discussieer mee en laat je inspireren door 
actuele thema’s en vernieuwende praktijkvoorbeelden.

C O N T A C T
StudieArena 
Postbus 3289, 3760 DG Soest
Tel. 035 - 539 4005
info@studiearena.nl
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

I N S C H R I J V E N :  W W W . S T U D I E A R E N A . N L

T W I T T E R :  # C O N G R E S B E W E G E N

AG E N DA

4 JULI 2016

Dementie bij mensen met een 

Verstandelijke Beperking

9 SEPTEMBER 2016

TIPL Training - Transformatie  

Inspiratie en Persoonlijk Leiderschap

26 SEPTEMBER 2016

Muziek, een waardevol instrument 

in de Zorg

Organisatie: In samenwerking met:


