
 

 

 

Masterclass DementieNet 

Gezamenlijke besluitvorming en doelbepaling bij dementie: 
Hoe werk ik samen met patiënt en familie? 

 
 

 
Dementie is een complexe aandoening, die naast gedragsverandering vaak ook samen gaat met andere 
lichamelijke of psychische klachten. Er zijn geen standaardoplossingen: elke cliëntsituatie is weer anders. 
Natuurlijk betrek je als zorgverlener de familie bij de zorg en behandeling van mensen met dementie, omdat 
zij vaak niet meer goed voor zichzelf kunnen beslissen. Veel zorgverleners vinden dat vanzelfsprekend, maar 
niet altijd gemakkelijk. Hoe maak je gebruik van de ervaring van mantelzorgers? Wat willen mensen met 
dementie en hun familieleden het liefst? Hoe voer je het gesprek met de familie en hoe zorg je ervoor dat 
iedereen zoveel mogelijk op één lijn zit? 
 
Wat leer je? 
Je krijgt ervaringskennis aangereikt door een mantelzorger, je maakt kennis met een nieuw 
(wetenschappelijk) model over gezamenlijke doelbepaling en vervolgens leer je hoe je om kunt gaan met het 
familiesysteem. 
 
Doelgroep en aanmelding 
Deze masterclass is geschikt voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen,  
casemanagers en andere geïnteresseerden. Er zijn 40 plaatsen beschikbaar. Meld je aan via 
www.dementienet.com.  
 
Meer informatie over het programma, de trainers en workshops vind je op de volgende pagina van deze 
uitnodiging. 
 
Namens de voorbereidingscommissie, 

 
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet 
Joanna van den Bergh, projectmedewerker DementieNet 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://radboudumc-web.ungerboeck.com/reg/reg_p1_form.aspx?oc=10&ct=COURREG&eventid=10973
https://radboudumc-web.ungerboeck.com/reg/reg_p1_form.aspx?oc=10&ct=COURREG&eventid=10973


 

Wanneer 6 oktober 2020 

Waar Volgt z.s.m. (sowieso in Nijmegen) 

Programma 
 

12.45 uur       Inloop en inschrijving met koffie en thee 
13.00 uur       Workshop 1: Hoe maak ik optimaal gebruik van ervaringsdeskundigheid? 
14.15 uur       Pauze (fris, snack) 
14.30 uur       Workshop 2: Gezamenlijke doelbepaling bij dementie  
15.45 uur       Workshop 3: Familiezorg 
17.00 uur       Afsluiting  
 

Masterclass 1 
 
 
 
 
 
Masterclass 2 
 
 
 
 
 
 
Masterclass 3 

Is mantelzorg-ervaring van toegevoegde waarde? 
Het is voor jou als zorgverlener vanzelfsprekend om mantelzorgers te betrekken bij de dagelijkse 
zorg voor iemand met dementie. In DementieNet is dit een van de pijlers en tijdens deze 
masterclass kun je in gesprek gaan met een gedreven mantelzorger. Er is ruimte voor dialoog en 
discussie over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid. 

Hoe gebruik ik het model voor gezamenlijke doelbepaling? 
Door Shared Decision Making toe te passen bij dementiezorg kun je cliënt en mantelzorger beter 
in staat stellen te participeren in de besluitvorming bij het indiceren en organiseren van zorg. In 
deze masterclass leer je de stappen van gedeelde besluitvorming kennen. Tevens oefen je om 
deze communicatietechniek toe te passen in een casus van een dementiepatiënt en zijn/haar 
naasten. 

Familiegesprek bij dementie 
De principes van systemisch werken kun je oefenen tijdens deze masterclass: hoe kun je 
patronen van interactie binnen een systeem ontdekken? Wat betekenen posities en rollen 
binnen het systeem en hoe kun je als hulpverlener meervoudig partijdig zijn? 
 

Trainers 
 

Pieter de Boer 
Heeft 10 jaar gezorgd voor zijn vrouw met dementie. Is een ervaringsdeskundige met de missie 
om dementiezorg te verbeteren. 
 
Chantal Hensens 
Huisarts, kaderhuisarts ouderen en docent Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc. 
 
Trudy Jacobs 
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Radboudumc en ketencoördinator dementie regio 
Nijmegen. 
 

Accreditatie Accreditatie is toegekend door het Kwaliteitsregister V&V en het Accreditatiebureau cluster 1 
voor 3 punten. Neem je BIG-nummer en/of V&VN nummer mee. 

Kosten € 45,00 per deelnemer 

Aanmelden Via de website: www.dementienet.com  

https://radboudumc-web.ungerboeck.com/reg/reg_p1_form.aspx?oc=10&ct=COURREG&eventid=10973
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