
 

 

 

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 oefent hoe je met de patiënt/cliënt inzichtelijk 
kunt maken wat de wensen zijn, om zo de zorg in te richten en tot slot 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 25 plaatsen beschikbaar. Meld je aan door een e-mail te 
sturen naar joanna.vandenbergh@radboudumc.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens: voor- en 
achternaam, organisatie, functie, telefoonnummer, adresgegevens (voor het versturen van de factuur). 
 
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 
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Wanneer 25 mei 2021 

Waar Volgt z.s.m. 

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. 
 
“Hoezo gebroken heup? Ik wil gewoon een visje van de markt.” 
Als je weet waar iemand zijn bed voor uit komt, kun je pas een behandeling instellen. In deze 
workshop gaan we samen aan de slag zodat jullie dit nog beter in kaart kunnen brengen met 
jullie patiënten/cliënten. Weten wat iemand wil en vervolgens naar de wens van de patiënt de 
zorg inrichten, vergroot de kans om netwerkzorg mogelijk te maken. In de workshop presenteren 
wij de verschillende stappen van gezamenlijke besluitvormingen oefenen we samen, zodat je 
meer tools hebt om lastige crises (die kunnen ontstaan omdat je de wensen niet kent) te 
verminderen en liefst te voorkomen. 
 
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 UGC Heyendael, kaderhuisarts ouderen en docent Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc. 
 
Hugo Stappers 
Psycholoog 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 € 50,00 per deelnemer 

Aanmelden Stuur een mail naar joanna.vandenbergh@radboudumc.nl.   
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