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Ken je de mogelijkheden van paramedische interventies bij dementie? 

Bij mensen met dementie zie je vaak problemen bij dagelijks handelen, bewegen en communicatie. Het is 

belangrijk dat de mogelijkheden die paramedici daarbij kunnen bieden, zo goed mogelijk worden benut. In 

de praktijk blijkt dat er nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van paramedische interventies. Dit heeft 

deels te maken met onbekendheid met het aanbod van paramedici. Terwijl zij juist regelmatig nieuwe 

interventies ontwikkelen die mogelijk kunnen helpen bij de zorg aan mensen met dementie en hun 

mantelzorgers.  

Wat leer je? 

Deze 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 bij 

problemen met het dagelijks handelen, bewegen en communicatie bij dementie: 

• Ergotherapie bij dementie 

• Logopedie bij communicatieproblemen door dementie 

• Samenwerken met de geriatriefysiotherapeut 

 
Informatie over de masterclass 

Datum en tijd: 5 november 2019 van 13.00 tot 16.30 uur 

Locatie: HAN University of Applied Sciences, Kapittelweg 33 in Nijmegen, D-vleugel, ruimte D3.05A+B 

Doelgroep: zorgtrajectbegeleiders/casemanagers, praktijkondersteuners huisarts, wijkverpleegkundigen, 

huisartsen en andere geïnteresseerden 

Accreditatie: ABAN, Kwaliteitsregister V&V en NVvPO 

Kosten: € 65,- 

Aanmelding 

Er zijn 30 plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via www.dementienet.com.  

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

uitnodiging.  

 

Voorbereidingscommissie 

Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet 

Joanna van den Bergh, projectassistent DementieNet 

https://radboudumc-web.ungerboeck.com/reg/reg_p1_form.aspx?oc=10&ct=COURREG&eventid=10525


 

 

 

 

 

Wanneer  Dinsdag 5 november 2019 

Waar HAN University of Applied Sciences, Kapittelweg 33 in Nijmegen, D-vleugel, derde etage,  
ruimte D3.05A+B 

Programma 
 

12.45 uur       Inloop en inschrijving met koffie, thee en een koek 
13.00 uur       Workshop 1 
14.00 uur       Pauze (fris) 
14.15 uur       Workshop 2 
15.15 uur       Pauze (koffie, thee, snack) 
15.30 uur       Workshop 3  
16.30 uur       Afsluiting 
 

Wat we 
behandelen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop 1 Ergotherapie bij dementie 
Wanneer er sprake is van dementie, wordt dat zichtbaar in het dagelijks handelen. Voorwerpen 
worden bijvoorbeeld niet goed meer herkend en/of gebruikt, het uitvoeren van activiteiten levert 
problemen op door initiatiefverlies en vergeetachtigheid en het wordt moeilijk om oplossingen te 
bedenken voor ervaren problemen. Een ergotherapeut gaat na op welke manieren dagelijks handelen 
mogelijk blijft en hoe men actief blijft. Een belangrijk onderdeel daarbij is het anticiperen op de 
aanwezige strategieën van de persoon met dementie. Tijdens deze workshop maak je kennis met de 
aanpak van de ergotherapeut, waaronder het gebruik van deze strategieën en bespreken we hoe we 
optimaal kunnen samenwerken in de wijk. 
 
Workshop 2 Logopedie bij communicatieproblemen door dementie 
Vaak voordat de diagnose wordt gesteld, ervaren mensen met dementie problemen met 
communiceren. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meer op bepaalde woorden komen of gesprekken niet 
meer goed volgen. Logopedisten kunnen deze problemen niet wegnemen, maar wel begeleiding en 
ondersteuning bieden. Tijdens deze workshop leer je meer over communicatieproblemen bij 
dementie, hoor je wat de logopedist kan doen en laten we zien wat de meerwaarde van logopedie is 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.  
 
Workshop 3 Samenwerken met de geriatriefysiotherapeut 
Steeds meer ouderen met dementie blijven langer thuis wonen, waardoor er meer hulpverleners 
betrokken zijn in de thuissituatie. Samenwerking in de wijk wordt dus steeds belangrijker. Tijdens deze 
workshop leggen we uit wat de geriatriefysiotherapeut doet bij een cliënt met dementie. Denk hierbij 
aan problemen zoals apraxie, initiatiefloosheid of pijn. De geriatriefysiotherapeut kan interventies 
opzetten om deze problemen te verminderen. Bijvoorbeeld het optimaliseren van de mobiliteit, 
perifere spierkracht, conditie en balans. Daarnaast bespreken we hoe we de samenwerking in de wijk 
kunnen versterken. 
 

Trainers 
 

Mariëlle Olthof-Nefkens, promovenda en logopedist afdeling Revalidatie Radboudumc 
Marjolein Thijssen, promovenda en ergotherapeut afdeling IQ Healthcare Radboudumc en HAN 
Kim Coppus, geriatrisch fysiotherapeut Fysiotherapie Dukenburg 
Ashley Laurentzen, geriatrisch fysiotherapeut Fysiotherapie Dukenburg  

Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V, ABAN en de NVvPO. U wordt verzocht 
uw BIG-nummer en/of V&V nummer mee te nemen. 

Kosten € 65,- per deelnemer. 

Aanmelden Via de website: www.dementienet.com. 

https://radboudumc-web.ungerboeck.com/reg/reg_p1_form.aspx?oc=10&ct=COURREG&eventid=10525

