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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, stemmingsen 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 psychogeriatrie,
vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een
buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten,
(locatie)managers en beleidsmakers.
Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en
zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze
dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je deze mensen goede
zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend
gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe
zorg het hoofd te bieden?
Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de 3e editie van de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie
in het verpleeghuis. De studiedag vindt plaats op 10 april 2017 in het Akoesticum in Ede (naast NS station
Ede-Wageningen). Het programma biedt zowel voor zorgprofessionals, paramedici als voor (locatie)managers en
beleidsmakers inzicht en kennis, waarbij de deelnemers vooral worden uitgedaagd om van elkaar te leren.

NIEUW

Vanwege grote belangstelling voor dit programma vanuit de verstandelijk gehandicapten sector is er een speciale sessie toegevoegd waarbij aandacht
is voor herkennen en omgaan met psychiatrische problemen bij ouderen met een
verstandelijke beperking.
Gastsprekers:

Gerke de Boer

Gerben Bergsma

Janine Collet

Ina Kerkdijk

Kom samen! En ontvang 10% korting op de totale factuur.
Voor aanmelding of meer informatie: W W W . S T U D I E A R E N A . N L

Jan Coolen

PROGRAMMA
09:30 UUR

Start plenair ochtendprogramma
Dagvoorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:45 UUR

‘Die past hier niet’

	
Waar hebben we het eigenlijk over bij de gerontopsychiatrische patiënt: neurologie, psychogeriatrie, (ouderen)
psychiatrie, ouderdom, een combinatie van al dit ongemak, of gewoon... pech aan het einde van het leven? Op
basis van gesprekken met bewoners, hun familie en o.a. medewerkers van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg,
met meer dan 60 gerontopsychiatrische bewoners, heeft Gerke de Boer een boek geschreven over Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, getiteld ‘Die past hier niet’. Gerke schetst aan de hand van dit boek zijn visie op
deze snel groeiende en buitengewoon ingewikkelde doelgroep.
Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur ‘Die past hier niet’

10:00 UUR

Plenaire discussie - Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

	
Het bieden van een goede woonomgeving en zorg voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld in het verpleeghuis stelt zowel het management als de zorgprofessionals voor diverse uitdagingen. Hoe ontwikkelt deze
doelgroep zich in aantal en wat betekent dat voor de toekomstige verpleeghuiszorg? Horen deze bewoners op
een reguliere afdeling thuis of juist niet? Wat maakt de zorg voor deze complexe doelgroep nu zo anders?
	Met inspirerende experts gaan wij in gesprek over hun visie op gerontopsychiatrie.

Tafelgasten:
Janine Collet, specialist ouderengeneeskunde Mondriaan en onderzoeker Universiteit Maastricht
Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg ZorgAccent
	Jan Coolen, voormalig directeur zorgondersteuning Cordaan en adviseur/coördinator Zorgverzekeraars Nederland
Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur ‘Die past hier niet’

11:00 UUR

Koffie-/theepauze

11:30 UUR

Gerontopsychiatrisch gedrag in beeld

	Het is voor betrokkenen niet makkelijk om met het soms manipulatieve en/of agressieve gedrag van de
gerontopsychiatrische bewoners om te gaan. Goed observeren en duiden van het gedrag is essentieel om hier
multidisciplinair op in te kunnen spelen. Aan de hand van actuele casuïstiek neemt Gerben Bergsma je mee in
een boeiende gedachtewisseling. Welk gedrag zie je, hoe interpreteer je dit en wat is jouw reactie hierop?
Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

12:15 UUR

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:15 UUR

S E S S I E 1, 2 , 3 E N 4

		

15:45 UUR

Maak een keuze uit:

Uitdagingen voor de zorgprofessionals
Uitdagingen voor de artsen en specialisten
Uitdagingen voor de bestuurders, (locatie)managers en beleidsmakers
Uitdagingen voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg

De vertaalslag naar de praktijk van morgen

	Centrale vraag van het slot van de studiedag is: Wat is er nodig om de zorg voor ouderen met psychiatrische
problemen in het verpleeghuis verbeteren?
	Voorafgaand aan de studiedag is er een onderzoek gedaan waarbij is bevraagd welke kennisbehoeften er
zijn en hoe de zorg op dit moment is afgestemd op deze kwetsbare ouderen. Na een korte presentatie van de
onderzoeksresultaten formuleren we gezamelijk enkele uitdagingen als vervolg op de studiedag. Wat staat
jou te doen. Zo ga je met praktische handvatten naar huis om de volgende dag mee aan de slag te gaan.
Jeroen Meeder & Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP

16:30 UUR

Borrel en gelegenheid tot netwerken

SESSIE 1 EN 2
Maak voor het middagprogramma een keuze uit de volgende 3 sessies:
13:15 UUR

SESSIE 1

Uitdagingen voor de zorgprofessionals
	Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met
een psychiatrische aandoening in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Deze groep bewoners vertoont
meer manipulerend, claimend of theatraal gedrag en is daardoor vaak op een negatieve manier sfeerbepalend
in de woongroepen. Aan de hand van voorbeelden leer je hoe je deze cliënten een goed leven biedt en hoe je
tegelijkertijd een prettige werk- en leefomgeving creëert voor jezelf en de overige bewoners.
	Gerke de Boer en Gerben Bergsma nemen je aan de hand en gaan in deze sessie aan de slag
met de volgende thema’s:
	•	Achtergrond van het psychiatrische gedrag, waarbij ook wordt gekeken naar
multiproblematiek bij mensen met somatische klachten of een dementie.
	•	Benaderingstechnieken, hoe kan je omgaan met dit gedrag? Hoe ga je
bijvoorbeeld om met bewoners die jouw zwakke plekken weten te vinden?
Met extreem angstige of psychotische bewoners?
	•	Hoe zorg je ervoor dat jij en je team het volhoudt? Hoe ga je om
met je eigen emoties die deze bewoners kunnen oproepen?
	•	Hoe bied je een veilige, gestructureerde woonomgeving?
	Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur ‘Die past hier niet’ en
	Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

13:15 UUR

SESSIE 2

	

Uitdagingen voor de artsen en specialisten

	
	Als arts/specialist heb je een diverse taak. Niet alleen ben je eindverantwoordelijk voor de cliënten, ook heb
je een ondersteunende rol naar de zorgprofessionals. Bovendien kan je invloed uitoefenen op het
management ten behoeve van het zorgproces en de keuzes die er gemaakt moeten worden.
	Janine Collet en Bernadette Willems gaan in deze sessie, aan de hand van casuïstiek,
aan de slag met thema’s als:
•	Hoe geef je de multidisciplinaire samenwerking optimaal vorm?
•	Is de afdeling voldoende toegerust op deze complexe zorg,
		 is er kennis genoeg?
•	Is er voldoende veiligheid?
•	Heb je voldoende invloed op het management ten aanzien van
		opnamekeuzes?
•	Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste
		aandachtspunten.
Janine Collet, specialist ouderengeneeskunde Mondriaan en onderzoeker Universiteit Maastricht en
Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP

SESSIE 3 EN 4
SESSIE 3

13:15 UUR
	

Uitdagingen voor de bestuurders,
(locatie)managers en beleidsmakers

	Als manager of beleidsmaker kan het een uitdaging zijn goed in te spelen
op de steeds groter wordende doelgroep gerontopsychiatrische bewoners.
Tijdens dit programmaonderdeel ga je onder leiding van Ina Kerkdijk en
Jan Coolen op zoek naar antwoorden op vragen als:
•	Hoe richt je het verpleeghuis in met het oog op het toenemende aantal
gerontopsychiatrische bewoners?
•	Hoe wordt de financiering geregeld?
•	Is het mogelijk en nodig samenwerking tot stand te brengen tussen de GGZ en de zorg in het verpleeghuis?
•	Kies je ervoor deze cliëntgroep te scheiden van de overige bewoners of juist niet?
•	Hoe zorg je ervoor dat de zorgverleners en het team voldoende zijn gefaciliteerd deze complexe zorg te
bieden?
•	Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.
Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg ZorgAccent en
	Jan Coolen, voormalig directeur zorgondersteuning Cordaan en adviseur/coördinator Zorgverzekeraars Nederland

SESSIE 4

13:15 UUR
	

Uitdagingen voor de Verstandelijk
Gehandicapten Zorg

	 N I E U W Vanwege grote belangstelling voor dit programma vanuit de verstandelijk gehandicapten sector is er een speciale sessie toegevoegd waarbij aandacht is voor herkennen en omgaan met
psychiatrische problemen bij ouderen met een verstandelijke beperking.
	Ook oudere mensen met een verstandelijke beperking kampen met psychiatrische problematiek. Het komt
regelmatig voor dat bewoners al jarenlang psychische problemen hebben, die echter nooit zijn herkend of
gediagnostiseerd. Daartegenover zijn er binnen de langdurige psychiatrie ook mensen met een nooit eerder
erkende verstandelijke beperking. Dit stelt zowel de begeleiders als specialisten voor soms moeilijke situaties.
Aan de hand van herkenbare casuïstiek en videomateriaal wordt stil gestaan bij de volgende vragen:
•	Hoe herken je gerontopsychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking?
•	Wat is er nodig een goede diagnose te stellen?
•	Hoe ga je om met deze dubbel problematiek?
•	Hoe zorg je ervoor dat de bewoners zich kunnen handhaven op hun woonplek?
•	Hoe ga je om met het moeilijke gedrag dat deze mensen kunnen laten zien?
•	Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.
Spreker volgt

Deze studiedag levert veel kennis en inzichten op over hoe
de organisatie van en de zorg voor deze groep kwetsbare
ouderen verbeterd kan worden.

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:

maandag 10 april 2017
Akoesticum in Ede
€ 295,- p.p.*

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

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

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

ANNULE R INGSVOORWA AR DE N

VOOR WIE

Deelname kan je tot 4 weken voor de studiedag 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.

Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
Verpleegkundig specialisten
(Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde,
GZ-psychologen en psychogerontologen
Psychiaters / Psychotherapeuten
Regiebehandelaars
Gedragsdeskundigen, SPV-ers en SPH-ers
Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling
	Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers,
ouderenadviseurs en welzijnscoaches
Zorg- en locatiemanagers
Zorgcoördinatorenen afdelingshoofden
Beleidsmedewerkers en bestuurders
Docenten en opleidingscoördinatoren
Medewerkers kennisinstituten en brancheorganisaties

TWITTER
@studiearena - #studiearena
Twitter over en tijdens de studiedag door gebruik te
maken van #studiearena. Deel je persoonlijke mening,
tips en ervaringen als het gaat om ‘Gerontopsychiatrie
in het verpleeghuis’.

A C C R E D I TAT I E
De studiedag is geaccrediteerd door de
volgende verenigingen:
V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen
en verzorgenden) > 6 punten
KNGF > 6 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig
Specialisten Register > 5 punten
	
ABC1 (o.a. voor specialisten ouderengeneeskunde
en huisartsen) > 5 punten
Registerplein (Beroepsregister van agogische en
maatschappelijk werkers)
- Vrije Ruimte Agogen > 1 punt
- Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk > 1 punt

Volg actueel overzicht en toegekende aantal
accreditatiepunten op www.studiearena.nl.

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

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

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 (8553)

Organisatie:

