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Invloed van voeding op het dementieproces 
Voeding is naast bewegen een belangrijk thema als het gaat om onze gezondheid. Ook in de zorg voor mensen 

met dementie is voeding een steeds belangrijker onderwerp. Welke voedingsstoffen zijn goed voor mensen 

met dementie en welke niet en vooral waarom? Hoe kan je ondervoeding voorkomen en welke voeding 

heeft invloed op de werking van medicatie? Wat is de invloed van voeding op het brein en klopt het dat 

mediterrane voeding de kans op Alzheimer verkleint en het ziekteproces vertraagd?

Eten en drinken als sociale activiteit 
Naast de invloed van voeding op het dementieproces is er op dit congres aandacht voor eten en 

drinken als een sociale activiteit. Samen koken en eten voorkomt dat mensen vereenzamen, versterkt de 

zelfredzaamheid en geeft een zinvolle dagbesteding. Hoe krijg je mensen met dementie weer zelf aan het 

koken en welke rol speelt de zorgverlener en de familie? Wat is de invloed van de omgeving en de presentatie 

van het eten?

Kortom een smaakmakend congres waar je alles hoort over de invloed van voeding op dementie en de werking 

van het geheugen. Een congres over omgaan met knelpunten rond eten en drinken zoals slikproblemen en 

afweergedrag en hoe we daarnaast van eten vooral een gezamenlijk feestje kunnen maken. Een programma 

met inspirerende projecten uit verpleeghuizen en actuele informatie uit wetenschappelijk onderzoek.

Smaakmakend congres over 
Voeding en Dementie

Voeding speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dementie. Niet alleen heeft dat 
wat iemand eet invloed op het dementieproces, ook is eten voor veel mensen met dementie  
de belangrijkste sociale activiteit op een dag. Daarom organiseren StudieArena en DAZ 
i.s.m. de Wageningen Universiteit, het Radboudumc Alzheimer Centrum, Alzheimer 
Nederland en de Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen een congres over ‘Voeding en 
Dementie’.

2     |    Moderne Dementiezorg. Thema: Voeding en Dementie

2 1  N O V E M B E R  2 0 16  -  D E  W E R E LT  I N  L U N T E R E N



LEREN VAN HET BUITENL AND
In deze sessie is aandacht voor ervaringen rond 

voeding, eten en drinken in België.

C C ASUÏSTIEKSESSIE
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaan de 

deelnemers met elkaar de diepte in. Waarbij speciale 

aandacht is voor de vertaling van het project naar 

de eigen praktijk.

W E R K V O R M E N

Je kunt je eigen congresprogramma samenstellen door in twee rondes een keuze te maken 
 uit 14 verschillende sessies. Deze worden in verschillende werkvormen aangeboden:

INSPIR ATIESESSIE
Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde 

paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, 

uitdagingen en oplossingen.

E ERVARINGSSESSIE
In een ervaringssessie ligt de nadruk op het zelf 

ondergaan/ervaren van bepaalde methodieken 

om deze vervolgens in de eigen praktijk te kunnen 

inzetten.

I

W WORKSHOP
Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een 

methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot 

actieve deelname.

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

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

De 10e editie van het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg 
met dit jaar als thema Voeding en Dementie.
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P R O G R A M M A

09:00 UUR Ontvangst en registratie

09:30 UUR Opening congresprogramma
 Jeroen Meeder, directeur StudieArena

 Talkshow met inspirerende gastsprekers over de invloed van voeding op mensen 
 met dementie
  Naar analogie van het tv-programma College Tour gaan wij in gesprek met deskundigen over uiteenlopende  

effecten van voeding op mensen met dementie. Welke voedingsstoffen zijn goed voor mensen met dementie  
en welke niet en vooral waarom? Wat is de relatie tussen voeding en leefpatronen? Wat is de invloed van 
voeding op het brein en klopt het dat mediterrane voeding de kans op Alzheimer verkleint en het ziekteproces 
vertraagd?

  Inspirerende gastsprekers schuiven aan en laten zien waar de uitdagingen en kansen liggen aan de hand  
van goede voorbeelden en smaakbelevinggerichte presentaties. Uiteraard worden de congresdeelnemers  
uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan de discussie en te proeven van de hapjes die een chef-kok  
bereidt tijdens het plenaire programma.

09:45 UUR Gezond ouder worden
  Als geriater krijgt Marcel Olde Rikkert dagelijks ouderen in zijn spreekkamer, zowel met  

als zonder dementie. Marcel neemt ons mee in de verhalen die hij hoort. Hij gaat in  
de algemene verschijnselen die horen bij het ouder worden, zowel ten aanzien van 
fysieke ontwikkelingen, als ten aanzien van gedragsverandering. Hij heeft veel  
gesprekken met ouderen over hun (veranderende) leefstijl, waar bewegen en  
voeding essentiële bouwstenen van zijn. Wat zijn hypes en wat is wetenschappelijk 
bewezen? Wat is de relatie tussen voeding en veel voorkomende ouderdomskwalen? 
Kortom, we gaan met Marcel het gesprek aan over veroudering in brede zin met een 
eerste doorkijkje naar dementie.

 Prof. Marcel Olde Rikkert, klinisch geriater en hoogleraar Geriatrie Radboudumc en 
 hoofd Radboudumc Alzheimer Centrum

 Voeding, dementie en het brein
  Met onze tweede gast in deze ‘collegetour’ gaan wij verder de diepte in over Voeding 

en Dementie. Lisette de Groot is betrokken bij vele onderzoeken en projecten die  
te maken hebben met dementie en voeding. Welke voedingstoffen zijn goed voor 
mensen met dementie, en welke juist niet? Hoe kan je zorgen dat mensen met  
dementie meer gaan eten volgens deze kennis? Wat betekent dit voor de bereiding  
en verstrekking van maaltijden? Wat zijn interessante nieuwe inzichten uit recente 
onderzoeken? Oftewel een gesprek over voedingsstoffen, de werking op het brein,  
maar ook over het proces rond koken en eten.

 Prof. dr. ir. Lisette de Groot, hoogleraar Voeding van de Oudere Mens Wageningen UR

  Live Cooking - Maak eten en drinken voor mensen met dementie 
 tot een smaakbeleving!
  Geuren en smaken van eten en drinken hebben veel impact op ons leven. Iedereen 

beschikt over eetherinneringen. Ze komen vaak onverwacht voorbij, je vangt een  
geur op en je buitelt jaren terug in de tijd. Wat kan lekker en vers gemaakt eten in  
een huiselijke sfeer toevoegen aan de kwaliteit van leven van bewoners? Beperkt 
budget? Samen koken als dagbesteding? Fingerfood? Rol van familie en vrienden? 
Ondervoeding? Chef Kok Lisette laat ons proeven, ruiken, snijden en daagt ons uit  
op zoek te gaan naar onze eigen smaakherinneringen. Zij geeft live, gedurende het 
ochtend programma, een smaak-, geur- en visuele beleving van voeding en laat zien  
hoe we van eten vooral een gezamenlijk feestje kunnen maken.

 Lisette Bossert, chef-kok en eigenaar Bossert Kookwerken

11:00 UUR Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

4 
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11:30 UUR S E S S I E R O N D E  1          Maak een keuze uit 7 verschillende sessies

 Sessie  1.1 Voeding en de werking van het geheugen

 Sessie 1.2 Wat te doen bij slikproblemen?

 Sessie 1.3 De werking van de neus en de invloed van geur

 Sessie 1.4 (Onder-)Voeding, vitaliteit en bewegen

 Sessie 1.5 Eten en drinken en langer zelfstandig thuis

 Sessie 1.6 Hapklaar beetgaar - Soft Fingerfood

 Sessie 1.7 Eten en drinken afstemmen op de bewoners

12:45 UUR Lunch & bezoek informatiemarkt

13:45 UUR Middagprogramma
 
 Voeding en ethische dillema’s
  Rond voeding spelen vele ethische vraagstukken. In deze ronde van de ‘collegetour’ 

staan we stil bij uiteenlopende ethische vraagstukken. Wat als een bewoner slecht 
eet- en afweergedrag vertoont, wat kunnen we daaruit opmaken? In welke mate 
mag of moet je dan wat meer gaan dwingen en ga je dan bijvoorbeeld over op  
sondevoeding? Wat als een bewoner voorkeur heeft voor ongezond eten of een 
glaasje wijn bij de lunch? Gaat welzijn boven gezondheid? Is ondervoeding erg? Zou-
den voedingssupplementen verplicht moeten worden toegevoegd aan eten en drinken? 
Moet dat in overleg met betrokkenen en diens familie of mag de zorg dat zelf bepalen?

  Prof.dr. Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde Radboudumc en specialist  
ouderengeneeskunde De Waalboog

 Voeding en dementie: van theorie naar de praktijk
  In het plenaire programma wordt veel besproken over de positieve effecten  

van voeding in de zorg voor mensen met dementie. Toch is nog vaak lastig om 
de theorie om te zetten naar de dagelijkse zorgpraktijk. Hoe kunnen we veran-
deringen van de huidige situatie naar de gewenste situatie voor elkaar krijgen? 
Wat is daarbij de rol van betrokkenen zelf, van familie en van professionals? Welke 
mechanismen op de werkvloer staan verandering in de weg en hoe doorbreken we 
die? Ruud Dirkse, betrokken bij veel veranderingsprocessen in de dementiezorg, geeft 
enkele praktische tips.

  Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ, trainer, auteur van 4 boeken over dementie 
 en  nauw betrokken bij het nieuwe boek ‘Kookboek bij dementie’

15:00 UUR Koffiepauze & bezoek informatiemarkt 

15:30 UUR S E S S I E R O N D E  2          Maak een keuze uit 7 verschillende sessies

 Sessie 2.1  Voeding bij Parkinson dementie

 Sessie 2.2  Het belang van goede mondzorg

 Sessie 2.3  Wisselwerking tussen voeding en medicatie

 Sessie 2.4  Zorgverlener als maaltijdcoach - Kunst van het verleiden

 Sessie 2.5  Interdisciplinair samenwerken rond dagelijks eten en drinken

 Sessie 2.6  Zelfregie - De keerzijde van eten en drinken - Ervaar het zelf

 Sessie 2.7  Lerend vermogen bij zelf koken

16:45 UUR Afsluiting met een hapje en drankje
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   S E S S I E  1 . 1

Voeding en de werking van het 
geheugen - Goede voeding om te 
‘onthouden’
Ons brein is één van onze belangrijkste organen. Onze 
hersenen sturen immers vele andere lichaamsfuncties aan. 
Ook ons geheugen, karakter en gedrag wordt geregeld door 
onze hersenen. Daarom is dementie zo’n veelomvattend en 
ingrijpend proces. Maar wat is nu eigenlijk de relatie tussen 
voeding en de werking van de hersenen? Kunnen bepaalde 
voedingsstoffen de werking van het geheugen beïnvloe-
den? Wat kunnen we concluderen uit onderzoeken over de 
relatie voeding, de werking van de hersenen en cognitieve 
achteruitgang? Hoe wordt dergelijk onderzoek eigenlijk 
uitgevoerd en op welke gebieden is behoefte aan nader 
onderzoek?
Dr. ir. Ondine van de Rest, onderzoeker afdeling Humane 
voeding Wageningen UR

 

   S E S S I E  1 . 2

Wat te doen bij slikproblemen?
Slikproblemen komen voor wanneer iemand niet meer 
goed kan kauwen, het eten niet meer weg kan krijgen of 
zich telkens verslikt. Eten en drinken worden dan vaak 
bezigheden waar men tegenop gaat zien in plaats van een 
gezellige gebeurtenis. 15 tot 45 procent van de 60-plussers 
heeft een slikstoornis, bij dementie heeft zelfs >60 procent 
last van slikproblemen. Slikproblemen kunnen verstrijkende 
gevolgen hebben, van gewichtsverlies en ondervoeding tot 
een longontsteking. Tijdens de workshop krijg je inzichten 
in slikproblematiek en concrete handvatten om ermee aan 
de slag te gaan.
Sabine Boerjan, logopedist, projectleider regionaal Expertise-
centrum Dementie Paradox (Oost Vlaanderen) en auteur boek 
‘Als eten een zorg wordt’

   S E S S I E  1 . 3

De werking van de neus bij mensen 
met dementie en de invloed van geur
Wist je dat de werking van de neus sinds kort één van de 
aspecten is die betrokken wordt bij de diagnosestelling of 
iemand al dan niet dementie heeft? Over de relatie demen-
tie en de werking van onze reuk wordt steeds meer bekend. 
Zo is er zowel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling 
van de reuk bij Alzheimer en Frontotemporale dementie. 
Conclusie: het reukvermogen, een belangrijk zintuig in het 
dagelijks leven, verschilt per soort dementie. Persoons- en 
gedragsverandering als gevolg van een veranderende 
werking van de neus, wat kan je met dit gegeven als zorg-
verlener? En hoe kunnen wij (etens)geuren meer benutten 
in de dagelijkse zorg?
Dr. Sanne Boesveldt, onderzoeker afdeling Humane voeding 
Wageningen UR

 

   S E S S I E  1 . 4

(Onder-)Voeding, vitaliteit en 
bewegen
Voeding en bewegen zijn twee belangrijke factoren als het 
gaat om het remmen van het dementieproces. Naarmate 
we ouder worden verliezen we spiermassa en neemt de 
mobiliteit af. Voor het in stand houden van spiermassa is be-
wegen belangrijk. Voeding speelt daarbij een essentiële rol. 
Voor een meer actieve leefstijl heeft ook het brein behoefte 
aan gezonde voeding. Onze hersenen wegen gemiddeld 
1,5 kilo maar verbruiken een kwart van onze totale energie. 
Hoe zorgt bewegen ervoor dat iemand trek krijgt en welke 
voeding is essentieel voor een actieve leefstijl. Kortom hoe 
krijgen we bewegen en voeding in goede balans? Een sessie 
over vitaliteit en gezonde voeding voor een meer actieve en 
gezonde leefstijl bij mensen met dementie.
Sandra van Loenen, diëtist PG, somatiek en revalidatie 
Norschoten  en 
Olga Commandeur, oud olympisch sportster en vitaliteits-
coach voor meer bewegen door en voor senioren

S E S S I E R O N D E  1
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   S E S S I E  1 . 5

Eten en drinken en langer 
zelfstandig thuis
De komende jaren zullen mensen met dementie steeds 
langer thuis blijven wonen. Eten en drinken is een belangrijk 
onderwerp als het gaat om het ondersteunen van eigen 
regie, langer zelfstandig en actief blijven. Hoe kunnen we 
eten tot een waardevolle en sociale activiteit maken en 
wat te doen als eten en drinken thuis een probleem wordt? 
Welke rol pak jij als betrokken zorgprofessional en hoe kan je 
ook een partner, familie en mensen uit de buurt betrekken? 
Een inspiratiesessie waarin we samen op zoek gaan naar 
vernieuwende antwoorden op deze vragen.
Phyllis den Brok, auteur boek ‘Meer eten minder zorg!’ en 
adviseur eten en drinken in de zorg en 
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ, trainer, 
auteur van 4 boeken over dementie en nauw betrokken bij 
het nieuwe boek ‘Kookboek bij dementie’

 

   S E S S I E  1 . 6

Hapklaar beetgaar - Soft Fingerfood
In woonzorgcentrum Maria Rustoord Ingelmunster (België) 
zochten medewerkers, in samenspraak met de bewoners, 
naar een aantrekkelijk en smakelijk alternatief voor de 
gemixte maaltijden. Met hun ‘soft fingerfood’ maakt het 
woonzorgcentrum nu dagelijks kleine hapjes als lunch die 
met de handen kunnen gegeten worden en tegelijk zacht 
zijn van structuur. Eind 2015 bundelde Maria Rustoord alle 
bevindingen en recepten in het boekje ‘Hapklaar-Beetgaar. 
Recepten voor soft fingerfood.’. Graag vertellen de auteurs, 
beide logopedisten, meer over het concept, hun zoektocht 
naar de ideale recepten en de positieve impact die deze 
maaltijden hebben op mensen met een dementie.
Liesbet Dewulf, logopediste en 
Els Verraest, stafmedewerker zorg en logopediste WZC Maria 
Rustoord (België) beide auteur boek ‘Hapklaar - Beetgaar’ over 
Fingerfood

   S E S S I E  1 . 7

Eten en drinken afstemmen op de 
bewoners
‘Het blijft mijn leven’ is een belangrijk motto van Zorggroep 
Zuid-Gelderland. Hoe geef je eten en drinken in de dage-
lijkse zorg handen en voeten? Bij ZZG heeft men methodes 
ontwikkeld om achter de eetgewoontes maar ook achter 
de eetwensen van bewoners te komen. Ook is men op 
diverse manieren bezig met de rol van verzorgenden ten 
aanzien van de omgang met de gewoontes en wensen van 
bewoners. Kortom, een praktische sessie over de dagelijkse 
zorgpraktijk.
Marion Brouwer, adviseur welzijn ZZG zorggroep
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   S E S S I E  2 . 1

Voeding bij Parkinson dementie
Bij 35 tot 55 procent van de mensen die lijden aan de ziekte 
van Parkinson ontwikkelt zich dementie. Mensen met 
Parkinson hebben veel te maken met voedingsgerelateerde 
problemen. Obstipatie, gewichtsverlies of juist gewichtstoe-
name zijn hier bekende voorbeelden van. Zorgverleners 
krijgen regelmatig vragen van patiënten over voeding; 
‘Welke voeding kan ik het beste gebruiken om te voorkomen 
dat ik verder afval?’, ‘Wat kan ik doen tegen obstipatie?’, of 
‘Wat is de relatie tussen mijn voeding en de werking van 
mijn medicatie?’ De diëtist heeft een belangrijke rol in de 
behandeling van voedingsgerelateerde problemen, maar 
voeding is niet alleen het domein van de diëtist. Ook andere 
zorgverleners kunnen vragen beantwoorden en adviezen 
geven. Heel belangrijk dus om af te stemmen wie wat doet 
en waarom. In deze sessie krijg je naast theoretische kennis 
ook veel praktische tips en adviezen.
Heleen Dicke, diëtist afdelingen neurologie, geriatrie en 
psychiatrie radboudumc Nijmegen en coördinator diëtetiek 
ParkinsonNet

 

   S E S S I E  2 . 2

Het belang van goede mondzorg
Het geven van goede mondzorg bij zorgafhankelijke oude-
ren met dementie wordt nog wel eens niet gedaan, zeker 
als diegene afwerend gedrag vertoont. En dit terwijl slechte 
mondzorg indirect tot de dood kan leiden! Ontstekingen 
in de mond kunnen leiden tot een longontsteking. Ook 
kan slechte mondzorg leiden tot voedingstekort en onder-
voeding. Het verliezen van tanden en kiezen vermindert 
bovendien het kauwvermogen en daarmee ook de aanmaak 
van speeksel. Steeds meer ouderen behouden tot op hoge 
leeftijd hun eigen tanden en kiezen. Tijdens deze sessie leer 
je niet alleen over het belang van goede mondzorg, maar 
krijg je ook handvatten hoe dit daadwerkelijk in de praktijk 
toe te passen.
Dr. Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde 
Amaris Zorggroep en onderzoeker Radboudumc

   S E S S I E  2 . 3

Wisselwerking tussen voeding en 
medicatie - Doe jij pillen in de 
yoghurt?
Voeding en geneesmiddelen kunnen elkaar op diverse 
manieren beïnvloeden. Steeds vaker blijkt dat een goede 
combinatie van dieet en geneesmiddelen complexe aan-
doeningen beter verhelpt dan alleen het toedienen van een 
medicijn. Maar aan de andere kant kan het eten of drinken 
van bepaald voedsel ook voor meer of minder ernstige bij-
werkingen van een medicijn zorgen. Zo is doorgaans bekend 
dat grapefruitsap een negatieve werking heeft op sommige 
antidepressiva. Maar er is meer. Wist je ook dat het mengen 
van medicatie met zoiets als yoghurt de werking van 
sommige geneesmiddel teniet kan doen? In deze sessie 
gaan we heel praktijkgericht kijken naar welke invloed 
voeding heeft op medicijnen. Welke medicijnen hebben 
bijvoorbeeld invloed hebben op de eetlust? En hoe zou je 
voeding in kunnen zetten ter ondersteuning van medicatie?
Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en 
farmacologie Wageningen UR

 

   S E S S I E  2 . 4

Zorgverlener als maaltijdcoach - 
Kunst van het verleiden
Er zijn voedingsproblemen die samenhangen met de 
symptomen van dementie. Mensen vergeten te eten of 
vergeten dat ze al gegeten hebben. We zien ook mensen 
die het bestek niet meer als eetgerei herkennen en bijvoor-
beeld met de handen gaan eten. Hoe verleiden wij mensen 
met dementie om toch te blijven eten? Wat kan je hen weer 
aanleren en hoe werkt dat? Dergelijke interventies vergen 
kennis, maar ook bewustmaking van hoe je daar met je team 
en met de familie naar kijkt. Om dit te bereiken wordt in 
België sinds kort gewerkt met maaltijdcoaches.
Sabine Boerjan, logopedist, projectleider regionaal  
Expertisecentrum Dementie Paradox (Oost Vlaanderen) en 
auteur boek ‘Als eten een zorg wordt’ en 
Daphne Mensink, zorginnovatiebureau DAZ, trainer in lerend 
vermogen van mensen met dementie

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

Interdisciplinair samenwerken rond 
dagelijks eten en drinken
Eten is zoveel meer dan er alleen voor zorgen dat je in leven 
blijft. De maaltijd is een gratis oefentuin voor een zinvolle 
daginvulling, met mensen omgaan en om allerlei aspecten 
in zelfredzaamheid te borgen. Door eten en drinken op een 
andere manier in te zetten kunnen mensen met dementie 
meer eigen regie behouden, actiever blijven en zullen zij 
minder een beroep doen op de zorg. Dit vraagt echter wel 
een interdisciplinaire aanpak en waarbij zorgprofessionals, 
diëtisten, logopedisten, fysiotherapeuten en familie hun 
kennis en ervaringen moeten bundelen. Zowel op het vlak 
van nutriënten (voedingsstoffen), het medisch dossier en de 
voorkeuren van de bewoner. Maar hoe pak je dit praktisch 
aan? En hoe kan je komen tot een plan van aanpak als 
onderdeel van het zorgleefplan?
Phyllis den Brok, auteur boek ‘Meer eten minder zorg!’ en 
adviseur eten en drinken in de zorg

 

   S E S S I E  2 . 6

Zelfregie - De keerzijde van eten en 
drinken - Ervaar het zelf
Wat gebeurt er met je wanneer je afhankelijk bent van zorg 
en niet meer zelfstandig kunt eten en drinken? Als je de 
regie niet meer in handen hebt? Als er tijdens de maaltijd 
niet mét maar óver je wordt gepraat? Wat ervaar je als je niet 
(meer) in staat bent om gewoon te zeggen wat je wilt eten 
en hoe? Tijdens deze ervaringssessie kruip je in de huid van 
een bewoner en ga je op zoek naar je eigen grenzen als je 
de regie rond eten en drinken verliest. Word je boos of juist 
heel stil? Wat betekent dit voor jouw bewoners/cliënten 
die in deze positie verkeren? En wat vraagt dit van jou als 
zorgverlener?
Lieke Dubois, eigenaar en trainer i.s.m. haar team van 
De Keerzijde

   S E S S I E  2 . 7

Lerend vermogen bij zelf koken
In veel woongroepen voor kleinschalig wonen wordt in de 
huiskamer zelf gekookt. Maar wie doet dat eigenlijk? Zijn 
dat één of meer bewoners met ondersteuning van een 
verzorgende? Of is het andersom, een verzorgende met een 
beetje hulp van één of meer bewoners? Beide voorbeelden 
komen we tegen in de dagelijkse praktijk. Koken en eten zijn 
sociale activiteiten. Bewoners hier een zo groot mogelijke 
rol bij geven heeft vele positieve gevolgen. Zo biedt samen 
koken een zinvolle activiteit en stimuleert het bovendien de 
eetlust van de bewoners. Sommige vaardigheden, die van 
belang zijn voor het koken, zijn bewoners door de dementie 
kwijt. Hoe kan je die weer aanleren? Hoe kan je de bewoners 
betrekken bij het koken? En wat is de rol van zorgverleners, 
vrijwilligers en familie bij dit proces?
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ , trainer en 
auteur van het boek ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’ over het 
lerend vermogen van mensen met dementie
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L a n d e l i j k  C o n g r e s

Muziek, een waardevol 
instrument in de Zorg
Muziek is niet weg te denken uit ons leven. Luisteren naar muziek geeft een bijzondere 
beleving, het roept emoties op en brengt mensen in contact. Prof. dr. Erik Scherder heeft 
aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen gebieden 
in de hersenen; taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en gebieden waar 
betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.

‘Muziek raakt iets aan, waar een ziekte als dementie geen vat op heeft.’

Zo krijgen mensen met diepgevorderde dementie door het luisteren naar muziek herinneringen terug. 
Kinderen met autisme leren zich door muziek beter te uiten in hun gedrag en emotie. Mensen die een 
herseninfarct hebben gehad, kunnen door muziektherapie hun spraak leren verbeteren. Doordat muziek 
positieve gevoelens oproept, kan het ondersteunen bij stressvolle momenten in de dagelijkse zorg. Ook in 
het ziekenhuis wordt muziek ingezet als middel tegen pijn, stress en angst, bijvoorbeeld ter voor- bereiding 
op een operatie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Alle reden om vaker muziek in te zetten 
als hulpmiddel in de zorg.

Benieuwd hoe jij gebruik kunt maken van muziek in je dagelijks werk? Kom dan naar het landelijk congres 

Muziek, een waardevol instrument in de zorg (26 september) of volg de Masterclass Een andere 

Dementie in muziek (14 oktober) van Hanne Deneire uit België over hoe je muziek kan inzetten in de zorg 

voor mensen met dementie.

Ook interessant voor jou:

M E E R  I N F O R M A T I E :  W W W . S T U D I E A R E N A . N L
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‘Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen.’

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische 
psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een 
verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere 
leeftijd. De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psycho-
geriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon 
ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de managers en beleidsmakers. 

De studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis (10 oktober) biedt zowel voor zorgprofessionals 
als voor managers en beleidsmakers nieuwe inzichten, waarbij je vooral worden uitgedaagd om van elkaar 
te leren.

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer 
ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en 
angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen 
vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. De vraag is 
of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psycho-
geriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. 
Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de managers 
en beleidsmakers.

1 0  O K T O B E R  2 0 16  -  D E  W E R E LT  I N  L U N T E R E N

S t u d i e d a g

Gerontopsychiatrie in het 
verpleeghuis

M E E R  I N F O R M A T I E :  W W W . S T U D I E A R E N A . N L
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I N F O R M A T I E
Datum: maandag 21 november 2016
Locatie: De Werelt in Lunteren
Deelnamekosten: € 330 ,- p.p.*

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

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

V O O R  W I E ?
   Zorgcoördinatoren, teamleiders en afdelingshoofden
 Logopedisten, diëtisten en voedingsdeskundigen
  Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen  

en verzorgenden
  Medisch specialisten en specialisten ouderen- 

geneeskunde
 Tandartsen en specialisten mondzorg
  (Locatie-)managers, facilitair managers en beleidsmakers
 Casemanagers en ketenregisseurs
 Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen
 (Activiteiten-)begeleiders
 Medewerkers dagbehandeling
 Ergotherapeuten en fysiotherapeuten
 Geestelijk verzorgers
 Maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs
 (Psycho)gerontologen
 Orthopedagogen en gedragsdeskundigen
 (GZ)psychologen en psychotherapeuten
 Praktijkondersteuners huisartsen
 Ouderenadviseurs en cliëntconsulenten
 Vertegenwoordigers van cliëntenraden
 B eleidsmakers van landelijke overheden Wonen, 
 Zorg en Welzijn
 Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties

T W I T T E R 
@studiearena - #studiearena
Twitter over en tijdens het congres door gebruik te 
maken van #studiearena. Deel je persoonlijke mening, 
tips en ervaringen als het gaat om ‘Moderne Dementiezorg 
Thema: Voeding en Dementie’.
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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

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 de aanmelding, inclusief 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
Deelname kan je tot 4 weken voor het congres schriftelijk 
annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan € 45,- (excl. 
BTW) administratiekosten. Na deze datum is het volledige 
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 afgelopen jaar aangevraagd en toegekend 
door de volgende verenigingen:
    V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en 
 verzorgenden)
 Verpleegkundig Specialisten Register
  ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialisten  

ouderengeneeskunde en sociaal geriaters)
  ADAP Algemeen (o.a. voor ergotherapeuten,  

oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten)
  KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor  

Fysiotherapie)
 SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)

Bij de bovenstaande verenigingen is accreditatie aangevraagd. 
Staat jouw vereniging niet in de bovenstaande lijst en wil je 
wel graag deelnemen en in aanmerking komen voor accredita-
tiepunten? Laat het ons weten! Wij nemen nieuwe aanvragen 
graag in behandeling.

Praat mee over dit thema op Twitter 
en Facebook: #studiearena

C O N T A C T
StudieArena - Postbus 3289, 3760 DG Soest
Tel. 035 - 539 4005, info@studiearena.nl

CO N G R E SAG E N DA

26 SEPTEMBER

Landelijk Congres 

Muziek, een waardevol instrument 

in de Zorg

10 OKTOBER

Landelijke Studiedag

Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis 

14 OKTOBER

Training

Een andere Dementie in Muziek


