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L a n d e l i j k Co n g r e s

Lerend vermogen van
mensen met dementie
L E E R VA A R D I G H E D E N VA N M E N S E N M E T D E M E N T I E
THUIS EN INTRAMURAAL
WERK WIJZE VOOR ZORGVERLENERS EN MANTEL ZORGERS
Z E L F R E D Z A A M H E I D E N K WA L I T E I T VA N L E V E N

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
Organisatie:

In samenwerking met:

Vergroten zelfredzaamheid
en kwaliteit van leven
Dementie is een ingewikkeld en ingrijpend ziektebeeld. Het gaat gepaard met geheugenverlies, lichamelijke gebreken en gedrags- en karakterverandering. Deze verschijnselen
beïnvloeden de kwaliteit van leven. Niet alleen van betrokkenen zelf, maar ook van
familieleden, vrienden en bekenden.

Mensen met dementie kunnen nog leren
Het is bij velen onbekend dat mensen met dementie nog van alles kunnen leren. Dit lerend vermogen van mensen
met dementie kan helaas het verslechteringsproces niet omkeren of tegenhouden. Wel kan het ertoe bijdragen
dat het ziekteproces beter te hanteren wordt en de kwaliteit van leven van alle betrokkenen toeneemt.
Dit leren gaat wel anders dan bij mensen zonder dementie. Deskundigen hebben het vooral over ‘automatisch
of onbewust leren’. Je kan als zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken,
consequent de juiste hulp bieden. Het lerend vermogen blijkt in alle fasen van het ziekteproces nog aanwezig te
zijn, rekening houdend met die desbetreﬀende fase.
Omdat veel familieleden en zorgverleners niet weten dat mensen met dementie nog een lerend vermogen
hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat is lang niet altijd nodig en
wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen hoeven zij dit minder te doen. Dat levert de persoon
met dementie autonomie en veel meer eigenwaarde op en scheelt zorgverleners en familie extra ondersteuning
en werkdruk.
In de dagelijkse zorg wordt de methodiek van het lerend vermogen bij dementie steeds meer toegepast,
zowel thuis als intramuraal. Hoogste tijd om de eerste praktijkervaringen te delen. Daarom organiseren wij
op 5 oktober 2015 de 5e editie het Landelijk Congres Lerend vermogen van mensen met dementie.
Wij bieden de deelnemers een gevarieerd congresprogramma, met uiteenlopende sessie over leren bij dementie
thuis en intramuraal. Naast veel praktijkvoorbeelden geeft Prof.dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie
Alzheimer Centrum Nijmegen, een kort college over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De dag wordt
afgesloten in kleine groepjes waarbij je dilemma’s en eigen voorbeelden kunt voorleggen.

Meld je nu aan en ontvang een aantrekkelijke vroegboekkorting!
Alle deelnemers ontvangen bovendien een gratis exemplaar van het boek
‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’ of ‘Foutloos leren bij dementie’.

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

PROGRAMMA
09:00 UUR

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 UUR

Opening plenair ochtendprogramma - voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40

UUR

Praktijkanekdote ‘Leren van een cliënt’ - Wat heeft leren mij gebracht, een cliënt aan het woord.

09:50

UUR

Het lerend vermogen bij dementie
Methoden, Technieken en Stappenplan
Een korte inleiding over de verschillende methoden en technieken om het lerend vermogen aan te spreken.
Met speciale aandacht voor: onbewust leren, foutloos leren emotiegeheugen en associatief leren.
Dr. Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie De Haagse Hogeschool

10:20

UUR

Nieuwe wetenschappelijke inzichten (Inclusief 15 minuten vragenronde)
Naar het lerend vermogen wordt zowel nationaal als internationaal veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Speciale aandacht gaat uit naar de methodiek van ‘foutloos leren’. Wat zijn de nieuwste inzichten en hoe kunnen
we deze kennis vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk?
Prof. dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie Alzheimer Centrum Nijmegen / Radboud Universiteit Nijmegen

10:50

UUR

Leren vanuit visie
BrabantZorg heeft de methodiek rond het lerend vermogen als een belangrijk onderdeel opgenomen in hun
beleids- en visietraject, waarbij een aantal lange termijndoelstellingen voor de zorg voor mensen met dementie
zijn vastgelegd. Hoe wordt het beleidsplan vertaald naar de werkvloer bij een organisatie met ruim 5.000 medewerkers en nog meer vrijwilligers en mantelzorgers? Wat merken bewoners en cliënten daarvan? Wat zijn de
ervaringen tot nu toe?
Peter Verkuijlen, manager locatiegroep Landerd BrabantZorg

11:10

UUR

Koﬃe-/theepauze & Informatiemarkt

11:30

UUR

SESSIERONDE 1

12:30

UUR

Lunchpauze & Informatiemarkt

13:25

UUR

Praktijkanekdote ‘Leren van een mantelzorger’
Een mantelzorger vertelt hoe hij thuis zijn dementerende vrouw in het dagelijks leven nieuwe
dagelijkse activiteiten aanleert.

Keuze uit 10 verschillende sessies

Observeren staat los van interpreteren
Om goed aan te kunnen sluiten bij de mens met dementie is waarnemen, kijken en je oor te luister leggen een
essentieel onderdeel in de omgang. Hoe weet ik waar ik de aansluiting kan vinden om iemand met dementie
nog iets te leren? Wat helpt mij om goed te observeren en hoe doe ik dat eigenlijk? Welke hulpbronnen gebruik
ik daarbij? En hoe kan ik mijn bevindingen inzetten in het leerproces?
Maritza Allewijn, directeur PgD en ouderenpsycholoog Rijnhoven en
Daphne Mensink, trainer Leren met dementie zorginnovatiebureau DAZ
14:20

UUR

Koﬃe-/theepauze & Informatiemarkt

14:55 UUR

SESSIERONDE 2

16:00

UUR

Lerend vermogen in de eigen praktijk - casuïstiek bespreking
Marktplaats van voorbeelden hoe het leren praktisch kan worden toegepast.
Aan het eind van de dag ga je in kleine groepjes concreet aan de slag met diverse thema’s of zelf ingebrachte
casuïstiek. Na enige tijd rouleren de groepen en kan je een volgende casus die jouw belangstelling heeft met
elkaar bespreken. Voorbeeld thema’s: leren gebruik van tabletcomputers, leren zelf koken en tandenpoetsen,
leren van een vaste wandelroute en afleren commentaar te leveren op medebewoners of te schelden en slaan.
Je kunt ook in discussie gaan over de meer ethische vraagstukken rond aanspreken lerend vermogen.

17:00

UUR

Netwerkborrel & Informatiemarkt

Keuze uit 10 verschillende sessies

SESSIERONDE 1 EN 2
SESSIE 1.1 / 2.1

SESSIE 1.4 / 2.4

Zelfredzaamheid en dagelijkse
activiteiten

Activeren, communicatie en
kunst van het verleiden

Zelfredzaamheid en autonomie zijn belangrijk voor
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. Zowel in het dagelijks leven als bij
betekenisvolle activiteiten. Casuïstiek in deze sessie is
gericht op zowel de thuissituatie als intramuraal.
Dr. Maud Graﬀ, universitair docent en senioronderzoeker
ergotherapie, afdeling Revalidatie & IQ HealthcareAlzheimercentrum, UMC St Radboud Nijmegen i.s.m.
Tirza van Elk, trainster en ergotherapeut Spaarne Gasthuis

Hoe doorbreek je het gevoel van onveiligheid, faalangst en verveling en kan je mensen activeren tot het
uitvoeren van huishoudelijke klusjes of activiteiten als
zelf wassen en sociaal contact? Ook bij het aanspreken
van het lerend vermogen van mensen met dementie is
de communicatie van groot belang. Het is de kunst van
het verleiden, waarbij een creatieve en soms onorthodoxe aanpak heel verfrissend kan werken. In deze
sessie wordt een mogelijke werkwijze toegelicht aan
de hand van praktijkvoorbeelden in de thuissituatie
en intramuraal.
Lenie Vermeer, GZ-psycholoog Lelie zorggroep

SESSIE 1.2 / 2.2

SESSIE 1.5 / 2.5

Samenwerking tussen
beroepskrachten en familie

Finesses van foutloos leren

Familieleden kijken heel anders naar hun ouders/
partner met dementie dan beroepskrachten. Hoe kan
je de kennis en ervaringen van de familie benutten?
Wat is het belang van goede samenwerking? Hoe krijg
je voor elkaar dat meerdere familieleden zich actief
gaan bezighouden met de begeleiding van leerprocessen van mensen met dementie? Hoe kan de
methodiek van de netwerkcirkel hierbij helpen?
Marion Renes, trainer en projectleider samenwerking
professional-familie

De drie kenmerken van foutloos leren zijn: samen
doen, herhalen/inslijpen en fouten vóór zijn. De beide
eerste punten zitten zorgverleners in het bloed, dat
gaat goed en past men vaak toe. Maar fouten vóór zijn,
hoe werkt dat nu precies? Hoe voorkomen we hierin
te betuttelend te zijn? Een verdiepingssessie over
deze veel toepaste leervorm bij dementie.
Prof. dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie
Alzheimer Centrum Nijmegen / Radboud Universiteit
Nijmegen

SESSIE 1.6 / 2.6
SESSIE 1.3 / 2.3

Probleemgedrag en
stemmingsmanagement
Kan het lerend vermogen ook worden ingezet voor
het afleren van probleemgedrag en daarmee een
alternatief zijn voor bijvoorbeeld medicatie en haar
bijwerkingen? En is het bijvoorbeeld mogelijk om
iemand af te leren om heel vaak per dag dezelfde
vraag te stellen? Hoe kan je stress en stemmingswisseling zien aankomen en daar adequaat op reageren?
In deze sessie komen diverse voorbeelden aan bod
waarbij het lerend vermogen kan worden ingezet
bij probleemgedrag en ter ondersteuning van
(vroegtijdige) gedragsverandering bij mensen met
dementie.
Dr. Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie De Haagse
Hogeschool

Gevoelsleven en emotieleren
Bij mensen met dementie gaat het gevoels- en
emotieleven steeds beter functioneren. Daarom is
emotieleren een zeer krachtige leervorm bij mensen
met dementie. Door de minder aangetaste onderdelen
van de hersenen aan te spreken kan je bewust nieuwe
emoties oproepen als trots en geborgenheid.
Het emotieleren is heel eﬀectief en kost bovendien
weinig extra tijd bij het toepassen. Hoe werkt dat en
van welke emoties kan je gebruik maken?
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ, trainer
en coördinerend auteur van het boek (Op)nieuw geleerd,
oud gedaan

SESSIERONDE 1 EN 2
SESSIE 1.7 / 2.7

SESSIE 1.10 / 2.10

Geen gesloten afdeling meer

Omgaan met moderne
hulpmiddelen

Bij locatie Vierhoven in het Brabantse dorpje Schaijk
wonen 30 mensen met dementie in 4 groepen
kleinschalig wonen. Men is daar langzaam maar
zeker een open-deuren-beleid aan het doorvoeren.
Alle bewoners bewegen zich vrij binnen het gebouw,
maar enkele bewoners gaan ook weer zelf naar
buiten. Hoe pakt men deze afschaﬃng van de gesloten deuren aan? Wat levert het op? Hoe gaat men
om met risico’s? Welke weerstanden moeten worden
overwonnen bij familie en medewerkers? Wat zijn de
ervaringen tot nu toe? Een open gesprek over een nog
lopend veranderingsproces.
Debora Doeve, teammanager en
Wilma Sommerdijk, verzorgende Woonzorgcomplex
Vierhoven BrabantZorg

SESSIE 1.8 / 2.8

Hoe kies ik goede leerdoelen?
In de meeste situaties zijn er meerdere wegen die
naar Rome leiden. Kies ik er bijvoorbeeld voor om
iemand die veel buiten loopt aan te leren altijd een
vaste route te lopen of kies ik ervoor om aan te leren
hoe te handelen als hij/zij de weg kwijt is? Zeker bij
aan- en afleren is het kiezen van de juiste en slimste
leerdoelen cruciaal. Wat zijn de keuzes en hoe maak
ik die?
Daphne Mensink, trainer Leren met dementie zorginnovatiebureau DAZ

SESSIE 1.9 / 2.9

Leren in de thuissituatie
Casemanagers en wijkverpleegkundigen komen vaak
maar kort en/of met grote tussenpozen bij iemand
met dementie langs. Dat heeft gevolgen voor het
stimuleren van het gebruik van het lerend vermogen.
Toch zijn steeds meer casemanagers en wijkverpleegkundigen hiermee actief. Hoe pakken zij dit aan? Hoe
betrek je de familie? Wat zijn mooie aansprekende
voorbeelden?
Spreker volgt. Sessie wordt verzorgd door een ervaren
casemanagers of wijkverpleegkundige.

Voor mensen met dementie komen steeds meer
moderne hulpmiddelen beschikbaar. Een voorbeeld
hiervan is de Dementia-app. Deze app is inmiddels in
grote aantallen door gemeenten en zorgorganisaties
aangeschaft. Mensen met dementie kunnen met behulp van de app beeldbellen met familie, foto’s kijken,
filmpjes en oude Tv-programma’s kijken, favoriete
muziekjes luisteren. Ook bevat de app een agendafunctie. Hoe kan het dat mensen met dementie met
dit soort moderne oplossingen kunnen omgaan?
En hoe kan je hen daarbij ondersteunen, gebruik
makend van het lerend vermogen?
Hester Blok, trainer Leren met dementie zorginnovatiebureau DAZ,
Pieter Haselaar, ontwikkelaar van de dementia-app en
een persoon met dementie die de app gebruikt

A LG E M E N E I N F O R M AT I E
I N F O R M AT I E
Datum:
Locatie:
Deelnamekosten:

INSCHRIJVEN
5 oktober 2015
De Werelt in Lunteren
€ 340,- p.p.* (excl. korting)

Aanmelden kan via: www.studiearena.nl.
Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging van de
aanmelding, plus programma, factuur en routebeschrijving.

Korting:
Vroegboekkorting € 45,- p.p. tot 1 september 2015.
Vanaf 1 september 2015 ontvang je 10% korting op de
totale factuur bij gelijktijdige aanmelding met één of
meer collega(‘s)!
Alle deelnemers ontvangen bovendien een gratis
exemplaar van het boek ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’
of ‘Foutloos leren bij dementie’.
* De deelnamekosten zijn inclusief (digitale) reader,
lunch, koffie/thee, netwerkborrel en excl. 21% BTW.

DOELGROEP
Het programma is interessant voor alle medewerkers die
zich inzetten voor de zorg en het verbeteren van het welzijn
van mensen met dementie en hun directe omgeving.
Zo is het programma bestemd voor: (gespecialiseerde)
verpleegkundigen en verzorgenden, coördinatoren dagactiviteiten en activiteitenbegeleiders, psychologen en
psychotherapeuten, mantelzorgconsulenten, casemanagers,
thuiszorg- en wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten en
fysiotherapeuten, specialisten ouderen geneeskunde,
(psycho)gerontologen en huisartsen.
Het programma is ook interessant voor medewerkers van
brancheorganisaties, kennisinstituten en adviesorganisaties
die actief zijn met dementiezorg.

TWITTER

ANNULE R INGSVOORWA AR DE N
Je kunt je deelname tot 4 weken voor het congres schriftelijk
annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan € 45,- (excl.
BTW) administratiekosten. Na deze datum ben je het
volledige bedrag verschuldigd. Een collega kan je uiteraard
zonder bijkomende kosten vervangen.

A C C R E D I TAT I E
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten
Register
V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en
verzorgenden)
ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten,
logopedisten en diëtisten)
KNGF (Accreditatie is aangevraagd voor zowel het
algemene register als het register geriatriefysiotherapeut)
Registerplein (voorheen BAMw)
- Vrije ruimte agogen
- Vrije ruimte maatschappelijk werk
SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
Volg actueel overzicht en toegekende aantal
accreditatiepunten op www.studiearena.nl.

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

@studiearena - #lerencongres
Twitter over en tijdens het congres door gebruik te
maken van #lerencongres. Deel je persoonlijke mening,
tips en ervaringen als het gaat om omgaan met
‘Lerend vermogen van mensen met dementie’.

CO N G R E SA G E N DA
28 SEP TEM BER

Gerontopsychiatrie
28 SEP TEM BER

Studiedag
GGZ in de Wijk
16 NOV EMB ER

TWITTER: #LERENCONGRES

Bewegen en activeren in de
ouderenzorg

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
In samenwerking met:
Ontwerp: Van Lint in vorm (8284)

Organisatie:

