
 
Uitnodiging trainingsinterventie 

“Ik zei toch geen soep!” 
 

Op 21 september 2018 is het Wereld Alzheimer Dag,  
de dag waarop de zorg voor mensen met dementie centraal staat 

 
 

 

 

 
In de voormalige Honigfabriek gaat het dit jaar over de vaak complexe communicatie met mensen 
met dementie en hun mantelzorgers. We nodigen u uit om deel te nemen aan een interactieve 
training, waarbij we inzoomen op de onderliggende motieven in de communicatie van professionals 
en mensen met dementie.  
 
Spreekt u als professional dezelfde taal als uw collega’s van een andere discipline? Bent u het soms 
met elkaar oneens over benodigde acties? En hoe gaat u eigenlijk om met het contact met de 
persoon met dementie zelf en mensen in hun directe omgeving, daar waar het om draait? Wat doet 
u als onderwerpen lastig bespreekbaar zijn? We ervaren allemaal dat deze communicatie soms 
behoorlijk ingewikkeld kan zijn.  
 
DementieNet, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en het Radboudumc 
Alzheimer centrum hebben in samenwerking met Jeroen de Blij (de Blij trainen en acteren) een 
theatraal programma ontwikkeld. 
Het programma van deze middag gebruikt volop verbeelding en vermaak om onze communicatie uit 
te lichten. We onderzoeken met elkaar de bepalende patronen en streven vooral naar nieuwe 
inzichten. Het belooft in ieder geval een voedzame en licht verteerbare bijeenkomst te worden. Laat 
u samen met collega’s uit uw vakgebied inspireren en meld u aan!  
 
Wanneer en waar? 
De training vindt plaats op 21 september 2018 in de Honig fabriek van 15.30 tot 19.45 uur.  
Adres: Waalbandijk 20-22 in Nijmegen. 
 
Voor wie? 

 Mensen met dementie en hun mantelzorgers 

 Professionals, zoals specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, praktijkondersteuners, 
wijk- en praktijkverpleegkundigen, welzijnswerkers, casemanagers dementie, geriaters, 
paramedici, ziekenverzorgenden 

 Onderzoekers op het gebied van dementie  

 Andere geïnteresseerden  
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Accreditatie 
Voor deze training wordt accreditatie aangevraagd voor 3 punten bij het Kwaliteitsregister V&V, het 
Accreditatiebureau Algemene Nascholing en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners. 
 
Kosten en aanmelding 
Kosten bedragen € 75,- per deelnemer. Dit is inclusief accreditatie en een maaltijd. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Schrijf u in via www.dementienet.com. 
  
Meer informatie en contact 
Als u vragen heeft over de bijeenkomst, neem dan gerust contact met ons op.  
U kunt ons bereiken via 024-3665017 of joanna.vandenbergh@radboudumc.nl.  
  
Voorbereidingscommissie  
Marit Sanders, coördinator Radboudumc Alzheimer Centrum 
Els Derksen, coördinator Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen 
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet 
Jeroen de Blij, de Blij trainen en acteren 
Joanna van den Bergh, projectassistent DementieNet 
 

https://www.dementienet.com/scholingen/symposia/trainingsinterventie-ik-zei-toch-geen-soep/trainingsinterventie-ik-zei-toch-geen-soep/aanmelden/
mailto:joanna.vandenbergh@radboudumc.nl

