
Ook voor 

ouderen met  

gedragsproblemen 
 

Loopt u wel eens vast met een cliënt in de ouderenzorg? 
Wilt u onbegrepen gedrag beter begrijpen en 
voorkomen? Bij het CCE kunt u terecht voor advies.  

 
Voor wie 
De cliënten bij wie wij betrokken zijn, 
hebben ernstig probleemgedrag of 
grote kans dat te ontwikkelen. Zij 
hebben een stoornis of een blijvende 
beperking en hebben langdurig 
professionele zorg en ondersteuning 
nodig. Denk bij onbegrepen gedrag 
bijvoorbeeld aan heel agressief of 
claimend gedrag, weglopen of juist 
heel teruggetrokken en angstig gedrag. 
Het CCE biedt advies en ondersteuning 
in de praktijk en zoekt in nauwe 
samenwerking met de familie, naasten 
en zorgprofessionals naar alternatieven 
om onbegrepen gedrag beter te 
begrijpen en te voorkomen. 

Nieuwe inzichten 
Het CCE heeft jarenlange kennis en 
ervaring in de ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg. In de ouderenzorg 
kunnen cliënten, familie, naasten en 
zorgprofessionals te maken krijgen met 
complexe problemen zoals dementie, 
psychiatrische problematiek, een 
verstandelijke beperking of niet-
aangeboren hersenletsel. Vaak komen 
verschillende problemen of 
aandoeningen tegelijkertijd voor.  
Meestal lukt het zorgprofessionals om 
een oplossing te vinden voor complexe  
zorgvragen. Het komt ook voor dat zij 
vastlopen.  

 
Familie, naasten en zorgprofessionals 
vragen zich dan af of zij alles hebben 
gedaan om de situatie te verbeteren. 
Deskundigen van het CCE kunnen 
tijdelijk meekijken bij complexe 
zorgvragen en advies geven. Dat werkt 
vaak verhelderend en levert nieuwe 
inzichten op zodat zorgprofessionals 
weer zelf verder kunnen. 

Aanmelden  
Zorgprofessionals, familie, naasten en 
cliënten kunnen een cliënt aanmelden 
bij het CCE. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. Bij twijfel kunt u uw vraag 
eerst (eventueel anoniem) telefonisch 
voorleggen aan het CCE in uw regio.  
Op onze website vindt u een 
aanmeldingsformulier. Dit formulier vult 
u in en stuurt u naar het CCE in uw 
regio. Na aanmelding neemt het CCE 
contact met u op.  

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact 
op met het CCE in uw regio. 
 

Of kijk op www.cce.nl 
 


