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Volg vier workshops uit één themalijn  
of stel uw eigen programma samen uit  
maar liefst 36 verschillende workshops!

Thema’s workshops:
 Ketenzorg
 Familieparticipatie en mantelzorg
 Kleinschalig wonen
 Communicatie
 Activiteiten
 Medicatie en behandeling
 Speciale cliëntgroepen
 Invloed omgevingsfactoren en techniek

Congresprogramma

Wat kunnen mensen met dementie nog wel? Die vraag krijgt speciale aandacht tijdens een nieuwe 
editie van het landelijk congres Moderne Dementiezorg, op dinsdag 23 november 2010 in het NBC in 
Nieuwegein. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. 
het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum, Alzheimer Nederland en het Trimbos-instituut.

Zij bieden u een gevarieerd congresprogramma, waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse 
dementiepraktijk worden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Keynote sprekers
 Prof. dr. Philip Scheltens 
  Hoofd Alzheimer Centrum VUmc en hoogleraar 

Cognitieve Neurologie, Vrije Universiteit A’dam

 Prof. dr. Roy Kessels
  Hoogleraar neuropsychologie Radboud  

Universiteit Nijmegen

Kennismarkt
Op de kennismarkt maakt u kennis met inspire-
rende ideeën en producten ter ondersteuning van 
moderne dementiezorg.

Voor uw aanmelding of meer informatie over de bijeenkomsten van  
StudieArena verwijzen wij u graag naar onze website: www.studiearena.nl.

09.00 uur Ontvangst en registratie

09.45 uur Medicatie voor Alzheimer: is er een toekomst?
  Prof. dr. Philip Scheltens, hoofd Alzheimer Centrum VUmc en hoogleraar Cognitieve  

Neurologie, Vrije Universiteit Amsterdam

 Lerend vermogen bij mensen met dementie
 Prof. dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie Radboud Universiteit Nijmegen

 Vogelvlucht workshopthema’s
  Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ en auteur van het boek  

‘Had ik het maar geweten’.

10.40 uur Koffie-/theepauze & Kennismarkt

11.05 uur Ronde 1 workshops

12.00 uur Wisseling workshops

12.05 uur Ronde 2 workshops

13.00 uur Lunch & Kennismarkt

13.45 uur Ronde 3 workshops

14.40 uur Koffie-/theepauze & Kennismarkt

14.55 uur Ronde 4 workshops

15.50 uur Plenair slot Dementiezorg anno 2025
  Drie gastsprekers schetsen hun toekomstscenario’s voor dementiezorg en gaan in  

debat met de deelnemers.

16.45 uur Netwerkborrel & Kennismarkt



Deze workshop gaat over de organisatie van ketenzorg. Hoe kan je 
alle betrokkenen in de keten - van eerste signalen tot overlijden - zo 
goed mogelijk organiseren? Welke eisen stelt ketenzorg aan de di-
verse organisaties. Wat is de toegevoegde waarde van casemanagers 
en zorgtrajectbegeleiders?

In het Amsterdamse Odensehuis organiseren familieleden samen met 
andere mantelzorgers allerlei activiteiten. Betrokkenen bepalen zelf 
welke activiteiten dat zijn. Dit initiatief is gestoeld op Deens voor-
beeld. In deze workshop worden de praktijk en de achterliggende 
filosofie toegelicht.

Wat zijn succesfactoren voor goede verpleeghuiszorg? Het Trimbos-
instituut doet onderzoek onder 136 groot- en kleinschalige woon-
vormen. Welke ontwikkelingen zien zij en voor welke keuzes sta 
je bij de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige woonvormen? Een 
locatiemanager licht de gemaakte keuzes toe.

Belevingsgericht contact is essentieel voor goede dementiezorg.  
In deze workshop aandacht voor contact leggen en de factoren die 
daarbij een rol spelen, zoals omgaan met territorium, symboliek en 
emoties. Speciale aandacht gaat uit naar de muzikaliteit van de stem 
en het bewust inzetten van zang, intonatie en dynamiek. Een op de 
praktijk gerichte workshop. 

Teruggrijpen naar het verleden en het ophalen van herinneringen is 
belangrijk in het contact met ouderen. In deze workshop gaan we in 
op de werking van het geheugen en het belang van reminiscentie. 
Daarna staan we stil bij een mooi voorbeeld: de herinneringsmusea 
van de stichting Humanitas Rotterdam.

Deze workshop gaat in op medicatie bij probleemgedrag. Wat is het 
effect? Hoe voorkom je te hoge doseringen? In welke situaties werkt 
medicatie wel en in welke niet? Hoe kun je de inzet van medicatie 
zoveel mogelijk beperken?

Vasculaire dementie is, na de ziekte van Alzheimer, de meest voor-
komende vorm van dementie. Cerebrovasculaire schade (gemengde 
pathologie) komt vaak voor in combinatie met Alzheimer. Dit heeft 
consequenties voor de preventie en behandeling van dementie. 
Wat is vasculaire dementie en hoe stel je deze diagnose? Wanneer is 
sprake van een combinatie van Alzheimer en vasculaire dementie? 
En wat is de behandeling?  

Hoe kan je voor mensen met dementie een omgeving creëren die 
veiligheid, steun en activering biedt, maar ook voldoende privacy en 
rust? Deze workshop biedt handvatten voor nieuwbouw en aanpas-
sing van kleinschalige woonvormen. Onderwerpen zijn ligging en 
indeling van de woning, inrichting van het huis en de buitenruimte. 
Toegelicht aan de hand van een onderzoek, uitgevoerd i.s.m. Vilans 
en de TU Delft.

Bestuurders van zorginstellingen baseren keuzes in hun organisaties 
nu nog te vaak op de declaratiestructuren bij financiers. Indien hier 
met een meer ondernemende blik naar gekeken wordt, blijken nieuwe 
kansen voor zorgaanbod en kwaliteitsverhoging te ontstaan, zowel 
intramuraal als extramuraal. Op Walcheren is hiervan is een goed 
voorbeeld, waarbij ook sprake is van samenwerking in een concur-
rerende omgeving.

Marian Salari, keten-
regisseur zorgketen 
dementie GGZ Eind-
hoven en omstreken

Cees van der Togt, 
voorzitter Stichting 
Odensehuis

Jacomine de Lange, 
senior wetenschap-
pelijk medewerker 
programma Ouderen  
Trimbos-instituut 
i.s.m. een locatie- 
manager

Annemie van Neck, 
ergotherapeut en me-
dewerker Expertise- 
centrum Dementie 
Meander, OCMW 
Dendermonde  
(Vlaanderen)  

Martijn Meeter,  
universitair hoofd-
docent cognitieve 
psychologie VU A’dam 
i.s.m. Prof. dr. Hans 
Becker, ambassadeur 
Humanitas

Prof. dr. Frans Verhey, 
hoogleraar Neuropsy-
chiatrie en Ouderen-
psychiatrie Alzheimer-
centrum Limburg 

Niels Prins, neuroloog 
Alzheimercentrum 
VUmc

Ine van Liempd, 
adviseur en onder-
zoeker, partner bij 
AKTA, onderzoeks- en 
adviesbureau voor 
ruimtegebruik 

Ruurd Huisman, 
Huisman Verander-
managemenT i.s.m. 
Jan de Graaf, alge- 
meen directeur 
stichting Werkt voor 
ouderen
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Hoe motiveer je cliënten zelf stappen te ondernemen en wanneer 
moet je als professional het initiatief nemen om cliënten te begelei-
den? Deze vraag staat centraal in deze workshop. We kijken naar de 
voorwaarden en mogelijkheden om gezamenlijk te werken aan een 
goed systeem van signalering, motivering en verwijzing.

Bij de zorg voor mensen met dementie spelen zowel professionele 
zorgverleners als familieleden een belangrijke rol. De afstemming is 
niet altijd even makkelijk. In deze workshop aandacht voor verschil-
lende manieren van afstemming bij Shared Decision Making in 
dementiezorg en de rol van de casemanager. Speciale aandacht gaat 
uit naar de Handleiding Familiezorg dat de Hogeschool Windesheim 
samen met een aantal zorginstellingen heeft ontwikkeld.

Hoe belangrijk zijn activiteiten voor de kwaliteit van leven van 
mensen met dementie in het verpleeghuis? En welke activiteiten heb-
ben een positieve invloed? In deze workshop een toelichting op de 
resultaten van de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-
instituut. Eén van die activiteiten is koken. Vooral in kleinschalige 
woonvoorzieningen een ideale gelegenheid om bewoners iets om 
handen te geven. Hoe betrek je bewoners bij het koken?

Hoe ga je in de dagelijkse zorg om met het lerend vermogen van 
mensen met dementie? Wat kan dit betekenen voor hun kwaliteit van 
leven? Deze workshop is een praktische verdieping op de plenaire 
inleiding van Roy Kessels. Dankzij de methodiek van lerend vermogen 
lukt het de stichting RAZ om mensen met en zonder dementie naar 
volle tevredenheid gemengd te laten wonen.

Bezig zijn met de natuur heeft een heilzame werking. Het zet aan tot 
praten en brengt mensen met elkaar in contact. Met het Natuurcircus  
organiseert Veldwerk Nederland natuurbelevingsactiviteiten met 
bewoners van zorgcentra. Het gaat om activiteiten binnen en buiten, 
als het even kan samen met kinderen van omliggende scholen. 

 Veel dementerenden zijn ook depressief. Hoe herken je depressiviteit 
bij mensen met dementie en hoe voorkom je dat? Is depressiviteit te 
behandelen? Een onderzoekster en een praktijkdeskundige psycho-
loog gaan in op deze problematiek.

Frontotemporale dementie (de ziekte van Pick) vormt een specifieke 
dementiegroep. Het begint niet met geheugenverlies, maar met 
gedrags- en persoonlijkheidsverandering. Welke specifieke kenmerken 
vertonen de patiënten? En welk begeleidingstraject doorloopt deze in 
verhouding jongere cliëntgroep?

In Amersfoort loopt een experiment met zorg op afstand voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers. Hierbij wordt gebruikt gemaakt 
van het PAL4-systeem. Opvallend was de acceptatie van de demen-
terenden zelf. In deze workshop een inleiding over de verschillende 
mogelijkheden van zorg op afstand. Met speciale aandacht voor het 
project in Amersfoort, ondersteunt door onderzoeksgegevens van de 
Universiteit Twente.

Zelf kunnen beslissen en handelen is een groot goed in onze samen-
leving. Maar mensen die dementeren kunnen niet altijd zelf beslis-
singen nemen. Wat zijn de mogelijkheden en bevoegdheden van 
familieleden en hulpverleners? Hoe voorkom je dat anderen misbruik 
maken van de situatie van de dementerende? Een workshop over 
wilsonbekwaamheid, besluitvorming en rechtsbescherming.

Yvonne Ruigrok, 
senior preventie-
medewerker Indigo 
Flevo-Veluwe

Carolien Smits, lector 
Innoveren in de Oude-
renzorg Hogeschool 
Windesheim en senior 
onderzoeker Trimbos-
instituut

Dieneke Smit, weten-
schappelijk mede-
werker programma 
Ouderen Trimbos-
instituut i.s.m. 
Hugo van Waarde  
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Frans Hoogeveen, 
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Debby Gerritsen, 
psychogerontoloog 
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Inge de Koning,  
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Mia Schrik, jurist en 
vrijwilliger Alzheimer 
Nederland
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Er zijn grote verschillen in de werkwijze van casemanagers en case-
managementteams. Welke typen kunnen we onderscheiden en hoe 
is hun inzet gefinancierd? Welke positie heeft de casemanager in de 
keten en wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden in de dagelijkse 
praktijk? Een algemene inleiding over financiering en organisatie, 
aangevuld met praktijkervaringen bij Geriant.

‘Dementie de baas’ is een training voor mantelzorgers via internet, 
die internationale prijzen heeft gewonnen. DementelCoach is een 
project met telefonische ondersteuning van mantelzorgers. Beide 
projecten worden toegelicht.

Wat maakt het voor medewerkers aantrekkelijk om in kleinschalige 
woonvoorzieningen voor mensen met dementie te werken? Hoe voor-
kom je verloop onder personeel en blijf je aantrekkelijk op de krappe 
arbeidsmarkt? De Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-
instituut biedt aanknopingspunten, geïllustreerd met voorbeelden uit 
de praktijk.

Moeilijk hanteerbaar gedrag komt regelmatig voor bij mensen met 
dementie. In deze workshop staan we stil bij diverse soorten inter-
venties bij lastig hanteerbaar gedrag. Na een bredere inleiding, spitst 
deze workshop zich toe op de omgang met apathie; afvlakking van 
emoties, lusteloosheid en gebrek aan motivatie.

Waarom is bewegen goed voor mensen met dementie? Wat is de 
invloed van bewegen op de ontwikkeling van dementie? Bij wie werkt 
dat wel en bij wie niet? De Vrije Universiteit onderzoekt het effect 
van een thuisprogramma met beweging en mantelzorgondersteuning 
voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger.  

Acute verwardheid (delier) komt bij ouderen met dementie regel-
matig voor. Voor zowel de patiënt zelf als voor de familie en andere 
betrokkenen is het een angstige ervaring. Een workshop over de 
mogelijke behandeling en medicatie.

Jong dementerenden hebben andere zorg nodig dan mensen die op 
oudere leeftijd dement worden. Waarin verschilt dementie op jonge 
leeftijd met dementie op oudere leeftijd? Welke extra belasting geeft 
het voor de mantelzorgers? Wat zijn specifieke aandachtspunten 
voor professionale zorgverleners? 

Licht is een eerste levensbehoefte. Te weinig licht heeft invloed op 
ons welbevinden. Wat is de invloed van licht op dementerenden? Wat 
zijn de mogelijkheden met licht? Wetenschappelijke inzichten worden 
verbonden aan praktische lichtplannen. Een goed voorbeeld is het 
lichtplan bij woon- en zorgcentrum De Bolder in Huizen, onderdeel 
van Vivium Zorggroep.

De afdeling verpleeghuisgeneeskunde van het VUmc is betrokken 
bij verschillende projecten rond sterven bij dementie. Het is moeilijk 
goede palliatieve zorg aan huis te regelen, maar ook goede palliatieve 
zorg in het verpleeghuis is een uitdaging. Er is veel winst te behalen  
in kwaliteit van sterven en kwaliteit van levenseindezorg, blijkt  
uit onderzoek onder nabestaanden. Hoe krijgen we verbeteringen 
voor elkaar?

Julie Meerveld, hoofd 
Belangenbehartiging 
en Zorgvernieuwing 
Alzheimer Nederland 
i.s.m. Paul-Jeroen 
Verkade, casemanager 
Geriant

Marco Blom, directeur 
onderzoek en beleid 
van Alzheimer Neder-
land i.s.m. Maryanne 
Telkamp, transitiema-
nager Dementelcoach 
Beweging 3.0

Bernadette Willemse, 
wetenschappelijk me-
dewerker programma 
Ouderen Trimbos-
instituut i.s.m. 
Ad Witlox, directeur 
Zorgpalet Baarn-Soest

Maritza Allewijn, 
ouderenpsycholoog 
Vivium Zorggroep en 
adjunct-directeur PgD 
i.s.m. Rosa Drijgers, 
psycholoog Alzheimer-
centrum Maastricht

Laura Eggermont, 
onderzoeker Klinische 
Neuropsychologie VU 
Amsterdam i.s.m. 
Anna-Eva Prick, onder- 
zoeker VUmc en 
Trimbos-instituut

Sophia de Rooij, 
internist-klinisch  
geriater en afdelings-
hoofd ouderengenees-
kunde AMC

Prof.dr. Philip Scheltens, 
hoogleraar Cognitieve 
Neurologie en hoofd 
Alzheimercentrum VUmc 
i.s.m. Caroline Muthert, 
gz-psycholoog verpleeg-
huis Jan Bonga, Amsta

Toine Schoutens, 
directeur Stichting 
Onderzoek Licht en 
Gezondheid i.s.m. 
Willemijn van der  
Vleuten, GZ-psycho-
loog Vivium Zorggroep
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Bij Icare Thuiszorg - van Groningen tot Ede - zijn PG-teams actief. 
Het PG team verzorgt en begeleidt psychogeriatrische cliënten thuis.  
De PG-wijkverpleegkundige is daarbij de spil in de zorg. Deze work-
shop gaat in op de meerwaarde, werkwijze en activiteiten van de 
PG-teams.

Een Eigen Kracht-conferentie geeft mensen de mogelijkheid om 
samen met familie, vrienden en kennissen een plan te maken voor 
ondersteuning of begeleiding. De kracht voor de oplossing komt van-
uit de familie en alle belangrijke mensen daaromheen. De gemaakte 
plannen zijn leidend voor de hulpverlening. Op verschillende plaatsen 
in Nederland is ervaring opgedaan met Eigen Kracht-conferenties 
voor ouderen en voor mensen met dementie.

Hoewel alle zorginstellingen dezelfde bekostiging hebben, kent de 
praktijk grote verschillen in personeelsbezetting. Waar de ene klein-
schalige woonvoorziening overdag 2 groepsleiders op 6-8 bewoners 
heeft, zetten andere 1 groepsleider in. Wat verklaart deze verschillen 
en hoe krijgen de instellingen met een hoge personeelsbezetting dat 
voor elkaar? Bevindingen uit onderzoek worden geïllustreerd met 
ervaringen bij MagentaZorg.  

Videofeedback is een goed leermiddel om te leren omgaan met pro-
bleemgedrag. Beelden van interactie leren zorgverleners stapsgewijs 
wat ze wel en niet moeten doen. Uitgangspunt is de communicatie 
tussen de cliënten/bewoners en de zorgverlener die nog wel goed 
gaat.

Oudere mensen met geheugenproblemen communiceren vaak moei-
zaam. De Veder Methode maakt wederkerig contact met ouderen met 
geheugenproblemen mogelijk door gebruik van reminiscentie, zang, 
poëzie en één op één contact. In deze workshop een toelichting en 
tips voor het praktisch toepassen van de verbeeldingsmethodiek.

Er wordt wisselend gedacht over de rol van de huisarts bij de  
diagnosestelling. Bovendien heerst onder huisartsen onduidelijkheid  
over medicamenteuse behandeling. Een update over de laatste  
NHG-standaard en discussie over de rol van de huisarts.

Praten over dementie bij oude migranten is vaak een taboe. Taal-
problemen bij het testen bemoeilijken de diagnosestelling. Een 
wijkverpleegkundige migrantenzorg vertelt vanuit de praktijk over 
voorlichting, taboes, zorgplicht en familiezorgondersteuning. Özgül 
Uysal vertelt over ontwikkelingen bij dementiescreening bij alloch-
tone ouderen met de SYMBOL test.

Mensen met dementie beleven hun wereld meer en meer door middel 
van hun zintuigen. Het contact met de natuur geeft ze een rijkdom 
aan prikkels. Welke psychosociale en fysieke effecten zijn er te be-
reiken? Hoe richt je een belevingstuin in voor mensen met dementie? 
Hoe krijgen activiteiten zoals fysiotherapie daarin vorm? En wat kun 
je doen op je eigen locatie?

In een zorgcentrum in Tilburg bevindt zich een geheugenwinkel. De 
geheugenwinkel verkoopt allerlei handige hulpmiddelen bij dementie, 
maar geeft ook praktische adviezen en een luisterend oor. Een uniek 
en praktisch project met veel toegevoegde waarde. De coördinator 
ligt de werkwijze toe en geeft tips voor de opzet van dergelijke ge-
heugenwinkels elders in het land.

Ria Visser, wijkver-
pleegkundige i.s.m. 
Changuna Bijvank, 
wijkverpleegkundige 
mobiel PG team Icare

Fiet van Beek, 
stafmedewerker 
Eigen Kracht Centrale

Bernadette Willemse, 
wetenschappelijk me-
dewerker programma 
Ouderen Trimbos-
instituut i.s.m. Lia 
Lantink, regiomanager 
MagentaZorg

Andrea de Groot, op-
leider Video Interactie 
Begeleiding stichting 
de Wever/DOT

Marieke Westra, 
artistiek leider 
Theater Veder

Marc Scheijven, 
directeur Alzheimer 
Research Centrum

Ine Bertens, wijk-
verpleegkundige 
migrantenzorg Thebe 
Thuiszorg i.s.m. Özgül 
Uysal, psycholoog en 
projectleider Symbol-
studie Geriatrie AMC

Anke Wijnja, ontwerp-
ster belevingstuinen 
Bureau Fonkel

Phil Mutsaers, coör-
dinator geheugen-
winkel Tilburg i.s.m. 
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Informatie 
Datum:   dinsdag 23 november 2010
Locatie:   NBC in Nieuwegein
Deelnamekosten: € 330,- p.p.
Elke extra deelnemer(s):  € 280,- p.p.
(prijzen zijn inclusief reader, lunch, netwerkborrel en het bezoek aan de kennismarkt, excl. BTW)

Organisatie
StudieArena Zorg & Wonen, Alzheimercentrum VU medisch centrum, Alzheimer Nederland,  
Trimbos-instituut en zorginnovatiebureau DAZ.

Doelgroep
  specialisten ouderen geneeskunde,
 (psycho)gerontologen,
 psychologen en psychotherapeuten,
 (verpleeg)huisartsen,
 verpleegkundigen en verzorgenden,
 activiteitenbegeleiders en fysiotherapeuten,
 medewerkers dagbehandeling,
 maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs,
 thuiszorg- en wijkverpleegkundigen,
 (locatie-)managers en afdelingshoofden V&V,
 medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties,
 vertegenwoordigers van cliëntenraden,
 beleidsmakers overheden Wonen, Zorg en Welzijn.

Inschrijven
U kunt zich eenvoudig online aanmelden op:  
www.studiearena.nl. Na inschrijving ontvangt u  
per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.  
Bij deze bevestiging sturen wij u tevens het  
programma, de factuur en de routebeschrijving. 
Een kopie van de factuur ontvangt u per post.

Accreditatie
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd  
bij Verenso, Vereniging van Specialisten in  
Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters en  
het Accreditatie Bureau Medisch Specialisten 
(ABMS).

Inschrijven: www.studiearena.nl

Informatiemarkt
Wij bieden kennisorganisaties en het bedrijfs- 
leven de mogelijkheid om zich op het congres  
te presenteren middels een informatiestand.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met StudieArena. Wij informeren u graag over  
de kosten en de mogelijkheden.

Annuleringsvoorwaarden
U kunt uw deelname tot 4 weken voor het  
congres schriftelijk annuleren bij StudieArena.  
Wij berekenen dan € 45,- (excl. BTW) administratie-
kosten. Na deze datum bent u het volledige bedrag 
verschuldigd. Uw collega kan u uiteraard zonder 
bijkomende kosten vervangen.

Contactgegevens
Fien de la Marstraat 33
2331 HM  Leiden

T  035 - 5394005
F  071 - 5289935

info@studiearena.nl
www.studiearena.nl
www.anderszorgen.nl


