5e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De 5e landelijke studiedag Onbegrepen gedrag bij dementie vindt plaats op dinsdag 20 juni 2017 in
Aristo Utrecht.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 340,00 p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij inschrijving vóór 1 mei 2017, ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting en
bedragen de kosten voor het bijwonen van de bijeenkomst € 315,00 p.p.
Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 25,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde
factuuradres betaalt uw collega vóór 1 mei € 290,00, daarna is dat € 315,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register
en ABC1 (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde). Neemt u tijdig contact met ons op als u
in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek
in overweging kunnen nemen. Tevens ontvangt elke deelnemer een bewijs van deelname. Meer
informatie vindt u op onze website.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- Basis GGZ, 28 maart
- Beweging en valpreventie voor ouderen, 29 juni
- Ouderen en psychiatrie, september 2017
- Zorgen met vrijwilligers, 11 oktober
- Geriatrische Revalidatiezorg, najaar 2017

20 juni 2017
Aristo Utrecht

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Jelle van Haaren | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

ONBEGREPEN GEDRAG
BIJ DEMENTIE

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Met o.a. aandacht voor:
■ De rol van de mantelzorger
■	Psychiatrische component bij
onbegrepen gedrag
■	Omgangsvormen voor positieve
gedragsveranderingen

Achtergrond
Ouderen met dementie kunnen onbegrepen en moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. Om te
komen tot een structurele positieve gedragsverandering, is het belangrijk om na te gaan welke
factoren invloed hebben op het ontstaan en voortduren van probleemgedrag. Dit kunnen interne
factoren zijn, maar de omgeving speelt hierin ook een belangrijke rol.
Deze dag biedt u verschillende perspectieven in het omgaan met probleemgedrag, van
betrokkenen in de nabije omgeving tot de rol van de professional. Verder krijgt u in interactieve
sessies inzichten om onbegrepen gedrag te verklaren en er grip op te krijgen. Daarnaast worden er
handvatten aangeboden waar u in de praktijk mee aan de slag kunt.
Doelgroep
Geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen,
casemanagers dementie, verzorgenden en andere geïnteresseerden.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
		
- Kaders van de dag
		
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
		
Beoogd: Ruth Pel-Littel, senior programmamedewerker Innovatie en Onderzoek Vilans
& onderzoeker Shared Decision Making AMC
10.15 uur
Toekomst van de psychogeriatrische zorg
		
- Actuele ontwikkelingen in de psychogeriatrische zorg
		
- Vooruitblik op de hernieuwde richtlijn probleemgedrag van Verenso
		
Beoogd: spreker namens Verenso
10.50 uur

Tijd voor vragen

11.00 uur

Ochtendpauze

11.30 uur
Het perspectief van de mantelzorger
		De overheid vraagt om meer participatie en betrokkenheid van mantelzorgers. Dit is
één van de acht kernelementen, die zijn uitgewerkt naar zorgpaden als leidraad voor
praktische invulling en uitvoering in de praktijk. In hoeverre willen en kunnen (en niet
alleen “moeten” vanuit het perspectief van overheid, inspectie en zorgorganisaties)
mantelzorgers bijdragen in de multidisciplinaire aanpak van onbegrepen gedrag? En
hoe willen mantelzorgers hierin ondersteund worden?
		
Helmi IJntema, verpleegkundig specialist MSc

13.45 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B

A
Een persoonsversterkende omgeving
		Het gedrag van iemand met dementie wordt voor een groot deel bepaald
door de omgeving. Is de omgeving gunstig en gedragen wij ons gunstig,
dan hebben mensen met dementie een goede dag en is er weinig
onbegrepen gedrag. Met deze stelling als uitgangspunt nemen we de
invloed van de omgeving onder de loep: hoe creëren we een omgeving
die persoonsversterkend is, een omgeving waarin een cliënt als vanzelf tot
activiteit komt en zich waardevol voelt?
		
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven
B
Grip krijgen op onbegrepen bedrag: Video Interventie Ouderenzorg
		Expertisecentrum VIO| de Wever heeft (al 20 jaar geleden) een interventie
ontwikkeld. Videofeedback wordt ingezet om te leren omgaan met moeilijk
te begrijpen gedrag. VIO leert hen ook te begrijpen waar dit moeilijk te
begrijpen gedrag vandaan komt. Gaandeweg het traject ontstaat er zo
meer grip op de situatie, vermindert de belasting en wordt de draagkracht
verhoogd. VIO wordt ingezet op verwijzing van een psycholoog, specialist
ouderengeneeskunde of huisarts.
		
Andrea de Groot, projectmanager expertisecentrum VIO
14.45 uur

Korte pauze en wisselen van ronde

15.00 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D

C
De Stimulans van het simu-leren
		Het Stimul zorgethisch lab laat zorgverleners voelen hoe het is om
zorgafhankelijk te zijn, door ze lijfelijk te laten ervaren wat het betekent
wanneer er wel of niet op hun behoeftes wordt ingespeeld. Zij krijgen
op deze manier nieuwe inzichten en leren te reflecteren op hun eigen
zorgpraktijk. Zij leren vooral opnieuw te luisteren en te kijken naar
de cliënten en zich af te vragen of de zorg die zij geven ook de zorg
is die de cliënt nodig heeft. Tijdens deze workshop leert u de waarde
van inleefsessies en ervaart u hoe het is om afhankelijk te zijn van
zorgverleners.
		
Anky de Bakker, coördinator en begeleider Stimul Nederland
		Hans van der Linde, begeleider Stimul Nederland en bedrijfsopleider
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

12.00 uur
		
		

Psychiatrische component bij onbegrepen gedrag
Dementie- en geheugenproblematiek in combinatie met gedragsproblemen.
Spreker wordt later bekendgemaakt

D
Mens … erger je niet!
		Professioneel handelen in het heetst van de strijd. Het belang van
vroegtijdig signaleren van opbouwende spanning wordt alom erkend.
Signaleren begint in de basis bij jou als professional.
		Deze workshop geeft u aan de hand van een praktijkcasus en op basis
van ervaringen met het bestaande crisisontwikkelingsmodel verdere
verdieping hierin. Trifier gebruikt hiervoor de inzichten op het gebied
van vroegsignalering, het herkennen van emoties en de kennis op het
gebied van bejegening en agressiepreventie. Ze werpen licht op de daarop
afgestemde interventies.
		
Set van der Hoorn, specialist complexe communicatie

12.45 uur

Lunchpauze

16.00 uur

Afsluiting en borrel

