
Studiedag voor verzorgenden (niveau 3), verpleegkundigen (niveau 4), 
casemanagers dementie en andere professionals in de dementiezorg

Donderdag 27 november 2014 
Postillion Hotel in Putten

Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Aanmelden kan op 
WWW.MARKTWO.NL 

2e editie 

Met inspirerende lessen zoals:

- Dementie Experience

- Zorgen voor de omgeving

- Muziek als medicijn

- Dementie met een goudeN randje 

- Contact met de familie



Beste collega,

Wat heeft iemand met dementie nodig om een goed leven te leiden? Hoe kan de zorg bijdragen aan de levens-
kwaliteit van mensen met dementie? Als je dagelijks werkt met dementiepatiënten, vraag je je dit natuurlijk wel 
eens af. Het zijn geen vragen die je simpel kunt beantwoorden. De ene patiënt is de andere niet. Maar het is wel 
de moeite waard om er eens samen met collega’s en deskundigen over te denken. 

Dat is wat wij gaan doen, tijdens de 2e editie van ‘Het Dementie Gesprek’ in Ede. Ervaringen uitwisselen, nieuwe 
ideeën opdoen, inspiratie om eens wat anders te proberen. Met elkaar en met ervaren en deskundige  
gespreksleiders die de praktijk goed kennen. 

Je kunt proberen om je te verplaatsen in iemand met dementie. Of kijken hoe je via de omgeving het gevoel en  
gedrag van bewoners beïnvloedt. Brainstormen over nieuwe activiteiten. Of eens uitzoeken hoe muziek soms  
wonderen kan doen. Met collega’s en deskundigen praten over moeilijk gedrag van bewoners. Of beter leren  
omgaan met die ‘lastige’ familieleden die eigenlijk niet willen horen hoe het gaat. En wat kunnen we leren van  
die particuliere huizen waar veel meer geld beschikbaar is? 

Bekijk welke lessen we in de aanbieding hebben, maak een keuze en schrijf je snel in, zodat je zeker weet dat 
we plek voor je hebben, op donderdag 27 november 2014 in Putten.

Je bent van harte welkom!

Namens de programmacommissie,
Steven Korteling, cursusmanager Mark Two Academy

Voorwoord

Programma
09.00 Aankomst, registratie en koffie

09.30 Welkomstwoord 

09.45 Start lesronde 1

11.00 Pauze

11.30 Start lesronde 2

12.45 Lunch

13.30 Start lesronde 3 

14.45 Pauze

15.00 Start lesronde 4

16.15 Einde programma, borrel



Lessen

1.   Dementie Experience: beleef dementie van binnenuit
 
  Eén van de grote problemen in de zorg kan zijn dat dementie zo moeilijk ‘invoelbaar’ is. Je merkt dat mensen 

anders reageren, maar waarom doen ze zo? In deze les kun je een glimp opvangen van de belevingswereld van 
iemand met dementie. Door middel van beeld, muziek en oefeningen geven wij een indruk van de verwarring en de 
gevolgen ervan. In het gesprek daarna gaat het telkens over de vraag: en wat betekent dat in mijn dagelijks werk? 
Hoe kan ik beter omgaan met mensen die de wereld zo anders ervaren?

5.  ‘Nee, dat is niet uw bord, meneer Pieterse’ – omgaan met ongewenst gedrag 
 
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: een mevrouw met dementie die de hele dag roept, iemand die 
onverwachts om zich heen kan slaan, een meneer die regelmatig het bord van zijn buurvrouw probeert leeg te eten. 
Of iemand die jou ineens vastgrijpt op een manier die je niet prettig vindt. Kortom: ongewenst gedrag. Hoe reageer 
je daarop? Wat negeer je, wat doe je met een grapje af, waar ga je serieus op in? Wat werkt, wat helemaal niet? Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden, ook van de deelnemers, kijken we samen wat er te leren en te verbeteren valt.

6.  ‘Mijn moeder is helemaal niet vergeetachtig’ – communicatie met familie 
 
Omgaan met familie van mensen met dementie kan best lastig zijn. Voor hen is het soms moeilijk om te  
aanvaarden dat hun vader, moeder of partner dementie heeft. En ook al weten zij wel dat het zo is, dat geleidelijke 
‘afscheid’ van een dierbare roept allerlei emoties op – en dat communiceert niet altijd prettig. In deze les laat een 
communicatietrainer zien hoe jij als verzorgende of verpleegkundige jouw boodschap op een professionele manier 
kunt overbrengen aan ‘lastige’ familieleden en tegelijkertijd vriendelijk en meelevend kunt blijven.

7.  Dementie met een gouden randje – wat kunnen we leren van particuliere zorginstellingen? 
 
In Nederland hebben we een gezondheidszorg die zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk is. Toch is er voor de 
rijkere mensen met dementie meer mogelijk dan voor mensen die minder geld hebben. Daar kun je veel op tegen 
hebben, maar het is ook gewoon de werkelijkheid. Wij zijn vooral nieuwsgierig wat die particuliere zorginstellingen 
extra kunnen doen. En wat je daarvan kunt leren voor de gewone zorg. Een spreker uit een particuliere zorginstelling 
vertelt het ons. Hoe we met z’n allen de zorg ‘rijker’ kunnen maken. 

4.  Muziek als medicijn 
 
Het muziekgeheugen blijft vaak als langste, ook als iemand personen en woorden niet meer herkent. Muziek kan 
helpen om dementiepatiënten te bereiken die op vrijwel niets meer reageren. Uit onderzoek blijkt dat muziektherapie 
ook het gedrag beïnvloedt. Door muziek te luisteren vertonen ouderen minder dwaal- en loopdrang en onrust.  
Ze schreeuwen minder, gaan beter eten en drinken en hun sociaal en emotioneel functioneren verbetert.  
We bespreken in deze les wat dit kan betekenen voor de praktijk en wat je er in je eigen werk mee zou kunnen.

3.  Brainstormsessie: wat gaan we nu eens doen? 
 
Altijd leuk, zelf eens even in actie komen en de grijze cellen laten werken. We willen met jullie brainstormen over 
activiteiten met dementiepatiënten. We weten allemaal dat activiteiten belangrijk zijn, ook voor mensen met dementie. 
Maar wat gaan we doen? Vallen we terug op het gebruikelijke lijstje, of is er meer mogelijk? Hoe kun je bijvoorbeeld 
bewoners activeren die altijd zo’n wegwuivend gebaar maken van ‘laat mij hier maar zitten’? En hoe betrek je bezoe-
kende familieleden en vrienden erbij? Kunnen zij een bijdrage leveren aan de activiteiten? Wie weet wat we allemaal 
voor nieuws gaan verzinnen, met jou als deelnemer.

2.  Zorgen voor de omgeving is ook zorg voor mensen met dementie 
 
 Omgeving en sfeer bepalen ons gevoel en ons gedrag. Dat geldt nog veel sterker voor mensen met dementie.  
Voor hen is het bijna onmogelijk om zich te concentreren in een onrustige omgeving. Of om zich prettig en veilig  
te voelen terwijl er boos geschreeuw klinkt, of een geur hangt van niet verschoonde incontinentiematerialen. Er is 
gelukkig steeds meer aandacht voor de invloed van de omgeving. In deze les geven we voorbeelden van hoe het 
niet moet, maar vooral laten we zien hoe je door kleine veranderingen in de omgeving de zorg voor dementiepatiënten 
enorm kunt verbeteren. En daar heb je zelf in de zorg vervolgens veel gemak van.

Stel je eigen programma samen door 4 van de 7 lessen te kiezen



Datum en locatie: 
Donderdag 27 november 2014, Postillion Hotel Putten, Strandboulevard 3, 3882 RN Putten 

Doelgroep: 
Het programma is bedoeld voor verzorgenden (niveau 3), verpleegkundigen (niveau 4),  
casemanagers dementie en andere professionals in de dementiezorg.

Accreditatie: 
Wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Aanmelden: 
Aanmelden kan via de website www.marktwo.nl. 
Ook kan je het bijgevoegde aanmeldformulier invullen en retourneren.

Kosten:
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 195,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, 
lunch en cursusmateriaal. 

Annuleren: 
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen dan 
€25,- annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. 
Je kan dan nog wel een collega in jouw plaatst laten deelnemen. Neem daarvoor contact op 
met ons secretariaat. 

Meer informatie:

 

Steven Korteling  
Postbus 358, 3830 AK Leusden,  
tel 033 4345730, fax 033 4345720,  
Email: skorteling@marktwo.nl

Algemene 
informatie


