
 

 

Masterclass DementieNet 

Complexe zorgsituaties bij dementie: 
ouderenmishandeling, zorgmijders & rijvaardigheid 

 
 18 april 2018 | Pro Persona 

 

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Daardoor ontstaan complexere situaties, waar jij 

als professional ook mee te maken kunt krijgen.  

We nodigen je graag uit voor een masterclass over deze complexe zorgsituaties bij dementie, op 18 april 

2018 in vergaderzaal 1 en 2 van Pro Persona, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen (vergadercentrum begane 

grond).  

De DementieNet masterclass geeft je direct meer grip op de dementiezorg in jouw eigen dagelijkse praktijk. 

Tijdens een drietal (inter)actieve workshops krijg je handvatten aangereikt om op een juiste wijze te 

handelen in het geval van ouderenmishandeling, zorgmijding en rijvaardigheid bij dementie.  

Deze masterclass is geschikt voor huisartsen, praktijkondersteuners huisarts, praktijkverpleegkundigen, 

wijkverpleegkundigen, casemanagers en andere geïnteresseerden.  

Er zijn 45 plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via www.dementienet.com.  

Meer informatie over het programma, de sprekers en workshops vind je op de volgende pagina van deze 

uitnodiging.  

 

Met vriendelijke groet, 

Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet 

Joanna van den Bergh, projectassistent DementieNet 

https://www.dementienet.com/scholingen/masterclass/complexe-zorgsituaties-18-april-2018/18-april-2018/aanmelden/


 

 

 

 

 

Wanneer  18 april 2018 

Waar Pro Persona, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen, vergaderzaal 1 en 2 (te bereiken via Panovenlaan) 

Programma 
 

12.45 uur       Inloop en inschrijving met koffie en thee 
13.00 uur       Workshop 1: Ouderenmishandeling 
13.45 uur       Pauze (fris, snack) 
14.00 uur       Workshop 2: De zorgwekkende zorgmijder  
14.45 uur       Workshop 3: Rijvaardigheid bij dementie 
15.30 uur       Korte pauze 
15.35 uur       Casuïstiekbespreking aan de hand van het stappenplan bij onbegrepen gedrag 
16.30 uur       Afsluiting 
 

Workshop 1 
 
 
 
 
 
 
Workshop 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop 3 

Ouderenmishandeling 
“De situatie veilig stellen”, dat is bij ouderenmishandeling erg belangrijk. Dat kan door het betrekken 
van en samenwerken met andere hulpverleners. Daardoor krijgen we handvatten om 
ouderenmishandeling te voorkomen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Tijdens deze 
workshop bespreken we de signalen van ouderenmishandeling en gaan we in op de meldcode 
“Ouderenmishandeling”. Ook de werkwijze van “Veilig Thuis” komt aan bod. 
 
De zorgwekkende zorgmijder 
Soms staan mensen er (nog) niet voor open om hulp of begeleiding toe te laten bij een dementie of 
dementerende partner. Op dat moment komt de zogenaamde bemoeizorg in beeld, waarbij met name 
contact leggen en motiverende gespreksvoering essentieel is. Daarnaast is het kunnen bedenken van 
alternatieve oplossingen en het betrekken van omgeving om mensen te motiveren tot accepteren van 
hulp belangrijk. Tijdens deze workshop gaan we o.a. in op het onderscheid tussen zorgmijders, 
zorgmissers en zorgweigeraars en behandelen we de criteria van wilsbekwaamheid. 
 
Rijvaardigheid bij dementie 
Wat moet je doen als de diagnose dementie (nog) niet is gesteld en je twijfelt aan de rijvaardigheid 
van jouw cliënt met cognitieve problemen? Wat als het rijgedrag van de cliënt niet meer verantwoord 
is, maar jouw zorgen door hem of haar niet worden erkend of gedeeld? Of als jouw cliënt niet wil 
stoppen met rijden: wat is dan de procedure? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens deze 
workshop. 
 
Tijdens bovenstaande workshops is er ruimte voor discussie en dialoog. Daarna behandelen we een 
(aantal) casus(sen) aan de hand van het stappenplan bij onbegrepen gedrag.  
 

Trainers 
 

Trudy Jacobs 
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Radboudumc en ketencoördinator dementie regio Nijmegen. 
 
Leny Theunisse 
Geriatrisch verpleegkundige en Easycare coach. Heeft veel ervaring met het trainen en coachen van 
eerstelijns verpleegkundigen bij het uitvoeren van geriatrische assessments en het opstellen van 
multidisciplinaire zorgplannen. 
 
Maartje Willems 
Verpleegkundig consulent afdeling Geriatrie en GIDZ-team Radboudumc. 
 

Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het Accreditatiebureau Algemene 
Nascholing (cluster 1) voor 3 punten. U wordt verzocht uw BIG-nummer en/of V&VN nummer mee te 
nemen 

Kosten € 30,00 per deelnemer 

Aanmelden Via de website: www.dementienet.com 

https://www.dementienet.com/scholingen/masterclass/complexe-zorgsituaties-18-april-2018/18-april-2018/aanmelden/

