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Tijdens dit congres gaan de deelnemers op ontdekkingsreis 
en maken kennis met inspirerende en vernieuwende initia-
tieven. Gezamenlijk zoeken wij antwoorden op de vraag: 
Wat zijn de essentiële discussies voor de komende jaren? 
Hoe verandert de rol van iedere beroepskracht in wonen, 
zorg en welzijn ten opzichte van mantelzorgers en vrijwil-
ligers? Hoe zetten we de persoon met dementie meer in zijn 
kracht?

Naast een inspirerend plenair programma, waarbij ook 
mantelzorgers en mensen met dementie een nadrukkelijke 
rol spelen, bieden wij een keuze uit 36 verschillende sessies. 
Samen gaan wij op zoek naar oplossingen voor lastige vraag-
stukken, geïnspireerd door goede praktijkvoorbeelden. 
De sessies zijn verdeeld over de volgende thema’s:

Langer thuis wonen voor mensen 
met dementie
De ondersteuning voor mensen met dementie in de thuissituatie verandert sterk. 
De cliënten en hun wensen veranderen. De rol van gemeenten wordt steeds groter en 
de werkzaamheden van zorg- en welzijnsmedewerkers zien er over 10 jaar anders uit. 
Het aantal thuiswonenden met dementie stijgt de komende decennia naar verwachting 
van 180.000 naar 420.000. De sluiting van veel verzorgingshuizen heeft tot gevolg dat 
ook veel meer mensen met een gevorderde dementie thuis blijven wonen. Kortom de 
zorg voor mensen met dementie is sterk in beweging.

 Dementievriendelijke gemeenschap

 Dagbesteding

 Sociale contacten

 Ketenzorg

 Gespecialiseerde zorg thuis

 Emotieleven

 Storend gedrag in de thuissituatie

 Zelfredzaamheid

 Mantelzorg en informele zorg

 Wonen en ICT

‘Samen op zoek naar nieuwe 
ondersteuningsmogelijkheden’

Voor aanmelding of meer informatie:  W W W . S T U D I E A R E N A . N L
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P R O G R A M M A

09:00 UUR Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

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

 Wij willen zo lang mogelijk thuis wonen, onze wensen zijn...
 Mantelzorger en partner met dementie aan het woord

09:50 UUR Uitdagingen bij het langer thuis wonen met dementie
  Het aantal thuiswonenden met dementie gaat de komende decennia naar verwachting van 180.000 

naar 420.000. In iedere straat wonen in de toekomst mensen met dementie. Dit vraagt om een andere 

manier van denken en handelen rond de mens met dementie. Zorginnovator Ruud Dirkse zet in deze 

plenaire lezing een aantal van deze uitdagingen op een rij.

  Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ, auteur van drie boeken over Moderne Dementiezorg

10:10 UUR Anticiperen op eenzaamheid
  Steeds meer mensen met dementie wonen thuis. Bij veel betrokkenen bij mensen met dementie 

heerst de angst dat dit leidt tot veel meer eenzaamheid. Is deze angst terecht? Hoe is de samenleving 

de afgelopen jaren al veranderd en hoe gaan ouderen hiermee om? Wat zijn de problemen die  

moeten worden opgelost om eventueel toenemende eenzaamheid te voorkomen en te verminderen? 

Hoe veranderen wij gedrag van mensen die dreigen te vereenzamen? Wat kunnen we daarvoor leren 

van ervaringen bij andere groepen kwetsbare burgers? 

 Prof.dr. Theo van Tilburg, hoogleraar Sociale Gerontologie Vrije Universiteit Amsterdam

10:35 UUR Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

11:00 UUR S E S S I E R O N D E  1             Keuze uit 12 verschillende sessies

12:10 UUR Lunchpauze & Informatiemarkt

13:10 UUR S E S S I E R O N D E  2             Keuze uit 12 verschillende sessies

14:10 UUR Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

14:40 UUR S E S S I E R O N D E  3             Keuze uit 12 verschillende sessies

15:50 UUR Wisseling van sessies naar plenair slotprogramma

16:00 UUR Begrijpen van emoties is het halve werk
  Emoties zijn soms prachtig, maar kunnen ook een stoorzender zijn. Goede zorg en ondersteuning 

voor mensen met dementie vraagt het begrijpen van onderliggende emoties. Waar komen de emoties 

vandaan en welk gevolg hebben zij? In een samenspel tussen een mantelzorger en een hoogleraar 

Verliesverwerking wordt stil gestaan hoe je kan anticiperen op veranderende emoties bij personen 

met dementie.

  Manu Keirse, klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar verliesverwerking KU Leuven  
i.s.m. een mantelzorger en partner met dementie

17:00 UUR Netwerkborrel & Informatiemarkt
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1.6  Toegenomen gevoelsleven

1.7  Achterdocht en acceptatie

1.8  Zorgrelatie versus zelfregie

1.12  Toegevoegde waarde 
 van bewegen

1.1   Dementievriendelijke 
 gemeente
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1.3  EenzaamheidI

1.4  Crisissituatie, wat nu?

1.9  Volhoudstijd en doorbreken 
 vraagverlegenheid
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1.10  Aanpassingen van 
 bestaande woningen

1.11  Geheugensteunpunt

R O N D E  1        11. 0 0  U U RW E R K V O R M E N

U kunt uw eigen congres-
programma samenstellen 
door in drie rondes een keuze 
te maken uit 36 verschillende 
sessies. Deze worden in 
verschillende werkvormen 
aangeboden:

W WORKSHOP
Na een toelichting over een 
praktijkvoorbeeld of een 
methodiek wordt u uitgedaagd 
tot actieve deelname.

INSPIR ATIESESSIE
Ga samen met mededeelnemers 
de onbewandelde paden op. 
Brainstorm, zoek naar mogelijkhe-
den, uitdagingen en oplossingen.

I
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3.7  Boosheid en agressie

3.8  Versterken eigen netwerk

3.12  Multiculturele dementiezorg

3.1  Zorgcorporatie en langer 
 thuis met dementie

3.3  Eten in de thuissituatieI

3.4  Transmuraal casemanagement

3.9  Ondersteunen mantelzorgers 
 thuis

I

3.10  Alternatieven voor het 
 verzorgingshuis

I

3.11  Geloof en de rol van de kerkI
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 2.1 Toegevoegde waarde van sociale wijkteams 

Bijna alle gemeenten in Nederland zijn bezig met de inrichting van sociale wijkteams. Maar hoe verhouden sociale 
wijkteams zich tot casemanagement dementie? Hoe kunnen taken en verantwoordelijkheden slim worden ver-
deeld en hoe hebben mensen met dementie in de wijk hier optimaal baat bij? In Friesland is men hiermee aan het 
experimenteren. Zij nemen u graag mee in hun ervaringen en discussies. 

 2.2 Dagbesteding en mengen van doelgroepen 

Is het mogelijk om kwetsbare mensen met dementie, verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek  
gezamenlijk aan dagbestedingsactiviteiten te laten deelnemen? Op de Welkomboerderijen in Terneuzen gebeurt 
dit met succes. Diversiteit biedt kansen en mogelijkheden voor mensen om nieuwe sociale contacten op te doen 
en te werken aan praktische en sociale vaardigheden. Wat kunnen we leren van dit goede voorbeeld en hoe kun-
nen wij de ervaringen vertalen naar de eigen praktijk? Een inspiratiesessie over dagbesteding voor gemengde 
doelgroepen.

Sible Muizelaar, maatschappelijk 
werker en casemanager dementie 
Tinz
Carla Swart, teamleider sociaal 
wijkteam Balk gemeente Friese 
Meren

Sofie Maeyens, agogisch 
medewerker Welkomboerderijen 
aan-Z en 
Jan van Os, zorgverlener 
De Theetuin Koewacht

I

I

 1.1 Dementievriendelijke gemeente 

Steeds meer gemeenten in Nederland, maar ook in het buitenland, zetten in op een meer dementievriendelijke 
samenleving. Dat is een continu proces. Wat maakt een gemeente eigenlijk dementievriendelijk? Hoe zorgen we 
dat de mensen met dementie en hun mantelzorger het verschil merken? Wat zijn leuke nieuwe initiatieven? Over dit 
soort onderwerpen gaat u tijdens deze inspiratiesessie met elkaar in gesprek. Een Nederlandse en een Vlaamse 
expert gaan hun ervaringen en ideeën tussen Nederland en Vlaanderen uitwisselen.

 1.2 Dagvoorzieningen met regie bij de cliënt
Gemeenten zijn verantwoordelijk om vanuit de Wmo (dag)activiteiten aan te bieden aan een groeiende groep 
mensen met dementie. Veel gemeenten hebben gekozen voor 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 verantwoordelijk te maken voor de inkoop van activiteiten. Wat vraagt dit van 
alle betrokkenen? Een inspiratiesessie onder leiding van een succesvolle aanbieder van individueel afgestemde 
dagactiviteiten.

 3.1 Zorgcorporatie en langer thuis met dementie 

Uit onvrede met het functioneren van bestaande instituties als zorgverzekeraars, gemeenten en zorginstellingen 
zijn inmiddels zo’n 100 zorgcoöperaties opgericht. Een zorgcoöperatie is een burgerinitiatief en verenigt inwoners 
van een dorp, gemeente of wijk om zich samen in te zetten voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten 
en faciliteiten in het dorp. Zij wil hiermee bereiken dat mensen met zorgvraag in de eigen gemeenschap kunnen 
blijven functioneren. De eerste zorgcoöperatie in Hoogeloon bestaat inmiddels 10 jaar. Wat zijn vernieuwende 
oplossingen die door zorgcoöperaties rond langer thuis wonen met dementie gevonden zijn?

 3.2 DemenTalent, mensen met dementie als vrijwilliger 

Mensen met dementie hebben nog vele talenten. In de projecten van DemenTalent wordt gekeken naar hoe deze 
talenten, in de vorm van vrijwilligerswerk, ingezet kunnen worden in de maatschappij. Welke vrijwilligersfuncties 
kunnen mensen met dementie doen? Welke randvoorwaarden moeten geregeld worden? Er zijn veel meer moge-
lijkheden dan op het eerste gezicht gedacht, zowel collectief als individueel. Met creatieve werkvormen gaan we 
op zoek naar de kansen en mogelijkheden. Hoe blijft iemand met dementie maatschappelijk relevant actief?

Jasper Kimenai, medewerker 
Belangenbehartiging en Zorgver-
nieuwing Alzheimer Nederland en 
Veerle Baert, beleidsmedewerkster 
Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en auteur Handleiding 
dementievriendelijke gemeente

Hans Hendriks, programmamanager 
Cliënt in Regie Archipel Zorggroep

Ad Pijnenborg, initiatiefnemer 
Zorgcoöperatie Hoogeloon, voorzitter 
Stichting Samen Anders Zorg en 
bestuurslid van de koepel van 
zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Daphne Mensink, projectleidster 
DemenTalent DAZ i.s.m. 
Leen Sneeuw en Joop Papare 
vrijwilligers DemenTalent Apeldoorn

Dementievriendelijke gemeenschap
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 2.3 Buddy’s en maatjes 

Mensen met dementie neigen zich terug te trekken. Eenzaamheid en inactiviteit liggen op de loer. In Den Haag en 
Utrecht wordt succesvol gewerkt met buddy’s. Eén op één ondersteuning door een professioneel getrainde vrij-
williger. Hoe kom je in contact met geschikte vrijwilligers? Is kennis over dementie vereist? Hoe doorbreek je de 
vraagverlegenheid bij de cliënt? In deze inspiratiesessie een zoektocht naar de succes- en faalfactoren bij de inzet 
van een maatje voor mensen met dementie.

 2.4 De ‘warme overdracht’ 
Voor een deel van de thuiswonenden met dementie is in de loop van het ziekteproces verhuizing naar een verpleeg-
huis onvermijdelijk. In de huidige situatie gaat bij de overdracht van extramuraal naar intramuraal veel kennis en 
ervaring verloren. Hoe is dit te voorkomen? Hoe zorgen we dat deze kennis en ervaring optimaal ‘mee gaat’ naar het 
verpleeghuis? Hoe kunnen bestaande patronen doorbroken worden? Een gezamenlijke creatieve zoektocht naar 
de ‘warme overdracht’ in deze sessie. Vanuit BrabantZorg worden enkele praktijkvoorbeelden ingebracht, zoals 
verzorgenden die voor een verhuizing naar een verpleeghuis op huisbezoek gaan.

Ginou Gerards, projectleider 
Buddyzorg Dementie en 
Angelique Heerdink, projectleider 
Handjehelpen

Ruud Dirkse, directeur zorginnovatie-
bureau DAZ en 
Lo van Loenen Martinet manager 
locatiegroep Oss West Meegen van 
BrabantZorg

I

I

 1.3 Eenzaamheid 

In zijn plenaire bijdrage heeft Prof. dr. Theo van Tilburg een beeld geschetst van kansen en bedreigingen rond 
eenzaamheid onder thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Netwerkvorming en gedragsver-
andering zijn van groot belang. In deze inspiratiesessie gaan de deelnemers op interactieve manier met elkaar aan 
de slag met de vraag: wat betekent dit nu voor mijn werk als professional?

 1.4 Crisissituatie, wat nu?
Bij thuiswonende mensen met dementie doen zich dikwijls crisissituaties voor, doordat de fysieke of psychische 
situatie plotseling achteruit gaat en bijbehorend (probleem)gedrag optreedt. Wat doe je in een crisissituatie? Hoe 
voorkom je verdere escalatie en onnodige (permanente) opname? En hoe betrek je de mantelzorgers hierbij? Aan 
de hand van de ervaringen van een extramuraal consulententeam leer je verantwoord om te gaan met deze soms 
complexe situaties.

 3.3 Eten in de thuissituatie
Koken en eten zijn belangrijke momenten op de dag. Veel thuiswonende mensen met dementie koken minder en 
eten slechter. Hoe is dat te doorbreken? Wat zijn alternatieven voor tafeltje-dekje, die ook eenzaamheid kunnen 
voorkomen? Wat is het belang van zelf koken en daarna gezellig en lekker eten? Hoe is het sociale netwerk hierbij 
beter in te zetten? Een gezamenlijke zoektocht in deze sessie, waarbij het koken zelf uiteraard niet zal ontbreken.

 3.4 Transmuraal casemanagement 

Het verblijf bij een behandeling in een ziekenhuis is steeds korter, ook voor mensen met dementie. Goede begelei-
ding van en naar de thuissituatie bij een opname is van groot belang. Momenteel wordt vaak 50% van de afgespro-
ken interventies rond opnames niet uitgevoerd. Dit vraagt om transmuraal casemanagement van deskundigen, die 
onderdeel zijn van vaste en op elkaar ingespeelde teams. Waarom is dat zo belangrijk en hoe krijgen we dat voor 
elkaar?

Prof.dr. Theo van Tilburg, 
hoogleraar Sociale Gerontologie 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Rob Winkens, geriatrieverpleeg-
kundige Stichting Cicero Zorggroep

Lisette Bossert, chef-kok en 
eigenaar bureau Bossert 
Kookwerken en 
Ruud Dirkse, directeur zorg-
innovatiebureau DAZ

Ton Bakker, psychogeriater en 
lector Functiebehoud bij Ouderen in 
Levensloopperspectief Hogeschool 
Rotterdam en een casemanager
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 2.5 Pro-actieve screening en diagnose thuis
De diagnose dementie wordt meestal gesteld in een Alzheimercentrum, geheugenpoli of bij een GGZ-instelling.  
Tegenwoordig komen de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts/praktijkondersteuner steeds vaker in 
beeld als het gaat om screenen en het stellen van de diagnose. Zij gaan daarvoor ook op huisbezoek. Hoe krijg je, 
in het kader van de module Zorg voor Kwetsbare Ouderen, mensen met een verhoogd risico op dementie in beeld? 
Hoe kom je vervolgens tot een goede diagnosestelling? Wat zijn de voorwaarden en voor- en nadelen om de diag-
nostiek van dementie in de thuissituatie te doen?

 2.6 Rouwverwerking 

Dementie is een complex ziektebeeld met een grote impact op het dagelijks leven voor de persoon zelf èn voor 
de naasten. Dementie gaat gepaard met vele verliezen en vraagt een voortdurend aanpassen aan steeds veran-
derende situaties. Toch worden deze rouwprocessen niet altijd als zodanig herkend. Hoe kun je als professional 
cliënten en mantelzorgers in hun rouwverwerking begeleiden? Dat leer je tijdens deze workshop aan de hand van 
het verhaal van een mantelzorger.

Nieske Heerema, specialist 
Ouderengeneeskunde Rivas en
Gerda Swart, praktijkondersteuner 
huisartsenpraktijk Richter 
Werkendam

Margot van Acker, teammanager 
ontmoetingscentra Zorgcentra 
Pieter van Foreest en 
Marianne Hoogervorst, mantelzorger

 1.5 Decentralisatie behandeldiensten 

Steeds meer mensen met dementie blijven langer thuis wonen, waardoor de zorgvraag complexer wordt. Naast de 
ondersteuning door een huisarts zal steeds meer gespecialiseerde zorg nodig zijn om mensen in de thuissituatie 
te ondersteunen. Hoe kan de expertise, die nu vooral intramuraal beschikbaar is, in de eerstelijnszorg worden  
ingezet? Wat vraagt dit in de afstemming met de huisarts en de overige betrokkenen? Een inspiratiesessie over nut 
en noodzaak van goede ondersteuning bij complexe dementiezorg thuis en welke uitdagingen er zijn.

 1.6 Toegenomen gevoelsleven
Mensen met dementie krijgen een intensiever gevoels- en emotieleven. Hierdoor doen zij meer op intuïtie. Dat 
geldt voor hun gedrag, voor de manier waarop zij dagelijkse handelingen verrichten en hoe zij zich door een ruimte 
begeven. Waardoor neemt het gevoelsleven toe? Wat betekent dit voor de omgang met mensen met dementie? Hoe 
kunnen mantelzorgers en verzorgenden in de thuissituatie op een positieve manier inspelen op het toegenomen 
emotieleven?

 3.5 Zorg in de laatste levensfase thuis 

Zorg in de laatste levensfase voor ouderen met dementie thuis vraagt extra aandacht en expertise. Het is van groot 
belang om vroegtijdig de wensen met alle betrokken partijen af te stemmen en daarbij een inschatting te maken 
van de mogelijkheden en belemmeringen. Voor expertise op specifieke palliatieve zorg werken casemanagers 
dementie samen met de keten palliatieve zorg. Welke zorg en ondersteuning is essentieel in de laatste fase? Aan 
de hand van diverse casuïstiek leer je hoe palliatieve expertise hierin kan ondersteunen.

 3.6 Hoe houden wij de sfeer thuis leuk? 

Op het moment dat dementie zich aandient in een familie, ontstaan helaas soms spanningen tussen de persoon 
met dementie en mantelzorgers, maar ook tussen mantelzorgers onderling. In het ontmoetingscentrum in Diemen 
is ervaring opgedaan met gerichte coaching en trainingen, waardoor spanningen voorkomen worden en conflicten 
de-escaleren. De projectleidster deelt graag haar ervaringen. 

Harry Vahrmeyer, specialist 
ouderengeneeskunde en directeur 
Behandeling & Revalidatie Sint 
Jacob en 
Hans Belou, fysiotherapeut 
fysiotherapiepraktijk In Beweging

Lenie Vermeer, GZ-psycholoog 
Lelie Zorggroep

Lisette Dickhoff, ketenregisseur 
dementie Noord-Limburg en 
Marian Kessels, coördinator Netwerk 
Palliatieve Zorg Noord-Limburg

Anne Kraaikamp, cultureel
antropoloog en coördinator 
Ontmoetingscentrum 
Dementie Diemen
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 2.7 Inactiviteit en kunst van het verleiden
De juiste communicatie, het aanspreken van het lerend vermogen en de kunst van het verleiden. Daar draait het om 
bij het activeren van mensen met dementie. Hoe doorbreek je het gevoel van onveiligheid, faalangst en verveling 
en ga je om met het gebrek aan initiatief van mensen met dementie? Hoe krijg je mensen zover dat ze huishoude-
lijke klusjes uitvoeren, zichzelf wassen of contact leggen? Een creatieve en soms onorthodoxe aanpak kan heel 
verfrissend werken. In deze workshop ga je aan de slag met casuïstiek en krijg je feedback van een zeer ervaren 
begeleider.

 2.8 Zelfredzaamheid en dagelijkse activiteiten 

Zelfredzaamheid en autonomie zijn belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van mensen met dementie. Hoe 
kun je aansluiten bij iemands eigen levensstijl en gewoonten? In deze sessie staat de manier centraal waarop 
autonomie en de zelfredzaamheid van mensen met dementie kan worden bevorderd in het dagelijks leven en bij 
betekenisvolle activiteiten. Ook wordt gekeken hoe het lerend vermogen van de cliënt daarbij kan worden ingezet.

Lenie Vermeer, GZ-psycholoog 
Lelie Zorggroep

Dr. Maud Graff, universitair docent 
en senioronderzoeker ergotherapie, 
afdeling Revalidatie & IQ Healthcare-
Alzheimercentrum, UMC St. Radboud 
Nijmegen en
Tirza van Elk, trainster en ergothera-
peut Kennemer Gasthuis Haarlem

 1.7 Achterdocht en acceptatie
Wantrouwen en onterechte verwijten komen in de thuiszorg voor kwetsbare mensen veel voor. Soms word je niet 
eens binnengelaten. Of gaat het andersom en wil de geagiteerde oudere je niet laten gaan. Ook onzekerheid en 
achterdocht komt, zeker in de begin van het dementieproces, bij veel mensen voor. In deze workshop leert u hoe 
hiermee om te gaan. 

 1.8 Zorgrelatie versus zelfregie
Mensen met dementie raken in toenemende mate de regie over hun leven kwijt. Toch zijn er wel nuances in de 
mate van het verlies van zelfredzaamheid en in de manier waarop de cliënt en zijn mantelzorgers hiermee omgaan.  
Er zijn drie type zorgrelaties te onderscheiden; ‘eigen regie behouden’, ‘regie overgeven met passief verzet’ en  
‘regie toevertrouwen aan de mantelzorger’. Deze driedeling kan ondersteuning bieden in de dagelijkse zorg.  
Tijdens deze workshop leer je hoe je de cliënt kunt ondersteunen een balans te vinden tussen het behoud en verlies 
van zelfregie.

 3.7 Boosheid en agressie
De groep thuiswonende mensen met dementie wordt steeds groter. Door overheidsmaatregelen blijven ook men-
sen met een ‘zwaarder’ ziektebeeld langer thuis. Boosheid en agressie in de thuissituatie zal een toenemend pro-
bleem zijn. Hoe is daar op een goede manier mee om te gaan? Hoe kun je problemen voorkomen? Welke interven-
ties kun je als professional toepassen? Hoe vul je je rol als begeleider van de familie goed in?

 3.8 Versterken eigen netwerk 

Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. Als de diagnose dementie gesteld is, rijzen er veel vragen. Hoe nu ver-
der? Wat is er nodig aan zorg en ondersteuning? Zoeken naar oplossingen binnen het eigen netwerk vraagt een coa-
chende rol van de betrokken professionals. De inzet van een Eigen Kracht-conferentie kan uitkomst bieden. Mensen 
maken, onder eigen regie, samen met familie en vrienden een plan voor de gewenste ondersteuning en begeleiding. 
In deze sessie is aandacht voor de rol van de zorgprofessional en de meerwaarde van een Eigen Kracht-conferentie. 
Een mantelzorger deelt haar ervaring van een Eigen Kracht-conferentie voor haar partner met dementie.

Ronald Geelen, psycholoog Thebe 
en auteur van meerdere boeken 
over gedrag bij dementie en 
Marieke Lips psychologe bij 
De Zorgboog

Jacomine de Lange, lector Transities 
in Zorg Hogeschool Rotterdam en 
Anita Stuurman, casemanager 
dementie De Zellingen

Frans Hoogeveen, psycholoog 
Florence en lector Psychogeriatrie 
Haagse Hogeschool

Monieke Bennink, coördinator en 
trainer Eigen Kracht Centrale en een 
mantelzorger

Gedragsverandering
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 2.9 Mantelzorg samenspel
Het Mantelzorgspel, ontwikkeld door Expertisecentrum Mantelzorg en het Kapstokproject, helpt om met elkaar 
in gesprek te komen over het samenspel tussen zorgverleners en mantelzorgers. Deelnemers aan het project  
‘Kapstok’ vertellen hoe zij het spel gebruiken. Het succesvolle project is beloond met de ‘Druppel van ZonMw’. 
Natuurlijk gaat u ook zelf het spel spelen!

 2.10  Toegevoegde waarde ICT hulpmiddelen 

Moderne (communicatie)hulpmiddelen kunnen een ondersteunende rol spelen bij het langer thuis wonen met  
dementie. Wat zijn de wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers en welke hulpmiddelen kunnen 
hierbij aansluiten? In een korte brainstorm formuleren wij een top 5 wensenlijst. Deze top 5 wordt gekoppeld aan 
het huidige marktaanbod, zodat er een overzicht ontstaat van wat er al is en wat er nog ontwikkeld zou moeten 
worden. Een interactieve brainstorm over de meerwaarde van technologische hulpmiddelen gekoppeld aan veel 
praktische voorbeelden.

Geraldine Visser, ontwikkelaar Man-
telzorgspel en docent Toegepaste 
Gerontologie Windesheim en 
Marianne Nijhout, projectleider 
Kapstok Emmen

Yvonne Schikhof, hoofddocent 
Instituut voor Gezondheidszorg en 
Kenniscentrum Zorginnovatie 
Hogeschool Rotterdam 

 1.9 Doorbreken vraagverlegenheid
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Wat kunnen we leren uit onderzoeken naar de belas-
ting van mantelzorgers voor mensen met dementie? Wat moet er veranderen om te zorgen dat mantelzorgers het 
langer volhouden en dat opname zo lang mogelijk kan worden uitgesteld? Henk Kraijo promoveerde op 13 maart 
2015 op de volhoudstijd van mantelzorgers bij dementie. En hoe doorbreken we dat mantelzorgers laat of zelfs niet 
op zoek gaan naar goede ondersteuning en begeleiding, zowel van zorgverleners als van hun informele netwerk?

 1.10  Aanpassingen van bestaande woningen
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Thuis dient dan niet alleen comfortabel te zijn 
maar ook veilig en vertrouwd. Dat geldt ook voor de woonomgeving en het sociale netwerk. Wat kan de gemeente 
als regievoerder hierin betekenen? Hoe kan worden samengewerkt met lokale partners als de woningcorporatie, 
welzijnorganisatie, vrijwilligers en de eerstelijnszorg? Hoe kunnen verschillende beleidsterreinen, als preventie, 
welzijn, gezondheid en wonen, met elkaar worden verbonden. En wat merken de bewoners met dementie en hun 
mantelzorgers er zelf van. Een workshop met inspirerende voorbeelden uit Gelderland.

 3.9 Ondersteunen mantelzorgers thuis 

Op het moment dat cliënten thuis in een verder stadium van dementie komen, verandert er veel voor de mantel-
zorgers. Hoe kunnen zij thuis het gedrag van hun naaste beter begrijpen en hierop inspelen? En hoe kan de profes-
sional daarbij de mantelzorger ondersteunen? Tijdens deze inspiratiesessie ga je op zoek naar mogelijkheden om 
samen met de mantelzorger tot goede zorg te komen. Een mantelzorger deelt zijn persoonlijke ervaringen.

 3.10  Alternatieven voor het verzorgingshuis 

70% van de mensen met dementie woont thuis. Nu verzorgingshuizen de deuren sluiten, komt de veilige woonvorm 
tussen thuis en verpleeghuis te vervallen. Er blijft echter een sterke behoefte aan beschermde woonvormen. Wat 
zijn de wensen van de bewoners met dementie? En welke rol kunnen zorgorganisaties en andere partijen spelen? U 
maakt kennis met bestaande voorbeelden en gaat aan de hand van filmmateriaal actief brainstormen over nieuwe 
woonvormen voor mensen met dementie.

Wendy Werkman, medewerker 
Belangenbehartiging en 
Zorgvernieuwing Alzheimer 
Nederland en 
Henk Kraijo, onderzoeker volhouds-
tijd mantelzorgers bij dementie en 
voorzitter Wmo Adviesraad Deventer

Andrea Kuijpers, adviseur ‘Thuis in 
wonen’ Spectrum partner met elan 
en 
John Schot, vrijwillige woonadviseur 
Stichting Welzijn Lochem

Bernadette Willemse, GZ-psycholoog 
Trimbos-instituut en Henk Heikens, 
ervaringsdeskundige 

Yvonne Witter en Penny Senior, 
adviseurs Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen-Zorg

Mantelzorg en informele zorg
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 2.11  Werk en dementie
Regelmatig krijgen (jonge) mensen met dementie de diagnose te horen als zij nog werkzaam zijn. Hoe kan dan 
gezorgd worden dat zij hun baan zo lang mogelijk houden? Waarom is dat belangrijk? Welke rol kan een arbodienst 
en arbeidsdeskundige daarbij spelen? Wat vraagt dit van de houding en begeleiding van zorgverleners, familie 
en collega’s? Vanuit de VU is men betrokken bij diverse van dergelijke situaties. Samen gaan de deelnemers van 
deze sessie op zoek naar maatwerkoplossingen om (jonge) mensen met dementie zo lang mogelijk aan het werk 
te houden.

 2.12  Ouderenmishandeling 

Het is complex om te signaleren of een cliënt met dementie te maken heeft met een bepaalde vorm van mishande-
ling. Ook het bespreken van het vermoeden hiervan is lastig. Wat kun jij als professional doen als je weet dat één 
van jouw cliënten te maken heeft met mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting? Tijdens deze workshop 
leer je aan de hand van casuïstiek meer grip te krijgen op de complexiteit van deze problemen.

Freek Gillissen, verpleegkundig 
consulent dementie VUmc 
Alzheimercentrum en 
Esther Scheltinga, 
arbeidsdeskundige Workability

Arno Wip, casemanager Directe 
Hulp bij Huiselijk Geweld Fier 
Fryslân en 
Tettie Offenga, casemanager 
dementie Tinz

 1.11  Geheugensteunpunt
In Apeldoorn bestaat sinds enkele jaren het Geheugensteunpunt; een laagdrempelige voorziening waar zowel 
mantelzorgers als mensen met dementie zonder indicatie welkom zijn. Er wordt nauw samengewerkt met de case-
managers en organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Bij Het Geheugensteunpunt kan men terecht 
voor informatie, persoonlijk advies en doorverwijzing, maar ook voor het ontmoeten van lotgenoten. Op basis van 
de positieve ervaringen worden elders ook Geheugensteunpunten gestart. In deze sessie leert u van de ervaringen 
in Apeldoorn en de verdere uitrol van dit initiatief. 

 1.12  Toegevoegde waarde van bewegen
Uit steeds meer onderzoeken blijkt de enorme toegevoegde waarde van bewegen voor mensen met dementie. 
Niet alleen op het lichamelijk functioneren, maar ook op het sociaal functioneren en op de werking van het brein. 
Toch weten we dat thuiswonende mensen met dementie in de regel (te) weinig bewegen. In deze sessie wordt in-
gegaan op de toegevoegde waarde van bewegen voor mensen met dementie. Maar er wordt vooral stilgestaan bij  
benodigde cultuurverandering: hoe krijgen we hen meer in beweging.

 3.11  Geloof en de rol van de kerk
Geloof en de rol van de kerk is in de thuiszorg vaak een vergeten thema. Maar voor de huidige generatie ouderen 
met dementie heeft het geloof in het verleden vaak een belangrijke rol gespeeld. Hoewel door maatschappelijke 
ontwikkelingen de kerk meer naar de achtergrond is verschoven, kan het voor deze groep veel houvast bieden. 
Herinneringen en zo ook het geloof kunnen een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid geven en antwoorden 
bieden op persoonlijke levensvragen. Een inspiratiesessie over inspelen op geloof, geestelijke zorg thuis en de rol 
van de kerk.

 3.12  Multiculturele dementiezorg 

Zorg- en welzijnsorganisaties weten de groep ouderen met verschillende culturele achtergronden vaak moeilijk 
te bereiken. Oudere migranten en hun mantelzorgers maken vrijwel geen gebruik van het reguliere aanbod en 
hebben doorgaans weinig kennis over dementie. Ook taboe en schaamte spelen een grote rol. De onbekendheid 
met de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg kunnen het isolement en de overbelasting van mantelzorgers 
vergroten. Een workshop over hoe deze doelgroep beter kan worden bereikt en welke ondersteuning gewenst is 
in de thuissituatie.

Philo Vierbergen, coördinator 
geheugensteunpunt Apeldoorn en 
Minie Walma-Schreur, voorzitter 
afdeling Oost Veluwe van Alzheimer 
Nederland

Daphne Mensink, projectleidster bij 
zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. 
een buurtcoach

Rieke Mes, theoloog en geestelijk 
verzorger in verpleeghuizen en in de 
thuissituatie

Deniz Özkanli, projectleider 
interculturalisatie Beweging 3.0

Divers

Divers

11
.0

0
 U

U
R

11
.0

0
 U

U
R

13
.1

0
 U

U
R

13
.1

0
 U

U
R

14
.4

0
 U

U
R

14
.4

0
 U

U
R

W

W

W

W

SESSIE + OMSCHR IJVING SPRE KE R

SESSIE + OMSCHR IJVING SPRE KE R

W W W . S T U D I E A R E N A . N L      /    11



I N F O R M A T I E
Datum: 15 juni 2015
Locatie: Spant! in Bussum
Deelnamekosten: € 340,- p.p.*

Kom samen, meld uw collega(‘s) gelijktijdig aan en 
ontvang 10% korting op het totale factuurbedrag!

*  De deelnamekosten zijn inclusief (digitale) reader, 
lunch, koffie/thee, netwerkborrel en excl. 21% BTW.

D O E L G R O E P
  Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders  

uit de ouderenzorg en thuiszorg
 Verpleegkundig specialisten
 Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen 
  Casemanagers, ketenregisseurs en zorgcoördinatoren
  Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
  Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling  

en muziektherapeuten
  Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers,  

ouderenadviseurs en Wmo consulenten
 Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen
  (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde,  

GZ-psychologen en psychogerontologen
 Docenten en opleidingscoöordinatoren
 Vertegenwoordigers van cliëntenraden
  Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties
  Beleidsmakers van landelijke overheden Wonen, Zorg  

en Welzijn
  Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties

T W I T T E R 
@studiearena - #mdcongres
Twitter over en tijdens het congres door gebruik te 
maken van #mdcongres. Deel uw persoonlijke mening, 
tips en ervaringen als het gaat om omgaan met Moderne 
Dementiezorg.

L I N K E D I N - G R O E P
In onze LinkedIn groep ‘Moderne Dementiezorg’ kunt 
u voorafgaand aan het congres reeds kennismaken en 
kennisdelen. Discussieer mee en laat u inspireren door 
vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel weten-
schappelijk onderzoek.

I N S C H R I J V E N
Aanmelden kan via: www.studiearena.nl. 
Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw 
aanmelding, plus programma, factuur en routebeschrijving. 

A N N U L E R I N G S V O O R W A A R D E N
U kunt uw deelname tot 4 weken voor het congres schrif-
telijk annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan € 45,- 
(excl. BTW) administratiekosten. Na deze datum bent u het 
volledige bedrag verschuldigd. Uw collega kan u uiteraard 
zonder bijkomende kosten vervangen.

A C C R E D I T A T I E
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:
  V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en 
 verzorgenden)
  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten 
 Register   
 -  Acute zorg bij somatische aandoeningen
 -  Chronische zorg bij somatische aandoeningen
 -  Geestelijke gezondheidszorg  
 -  Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 -  Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, 

logopedisten en diëtisten)
 - Vrije Ruimte Agogen
 - Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk
  BAMw (Beroepsregister van agogische en  

maatschappelijk werkers)
 SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
  Accreditatiebureau Cluster 1 (o.a. huisartsen,  

specialisten ouderengeneeskunde)

Volg actueel overzicht en toegekende aantal  
accreditatiepunten op www.studiearena.nl.
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C O N T A C T
Postbus 3289
3760 DG Soest
Tel. 035 - 539 4005
info@studiearena.nl

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 :  # M D C O N G R E S

R E S E RV E E R ALVA S T I N AG E N DA8 e editie: Landelijk Congres

23 november 2015 

Moderne Dementiezorg


