6e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
Dinsdag 19 juni 2018 in Aristo Amsterdam
Kosten*
De kosten bedragen € 340,- p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij aanmelding vóór 3 april ontvangt u € 25,- korting en bedragen de kosten
€ 315,- p.p.
Collegakorting: € 25,-. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega vóór
3 april € 290,-, daarna € 315-.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals,
Verpleegkundig Specialisten Register en ABC1. Zie onze website voor meer informatie.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.
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,- 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
- Beweging en valpreventie voor ouderen, 5 april
- Leidinggeven aan zorgteams, 30 mei
- Geriatrische revalidatie zorg, 20 juni en 6 september
- Wils(on)bekwaamheid bij dementie, najaar
- Slaap bij ouderen, najaar
- Ouderen en psychiatrie, najaar

DEMENTIE
OMGAAN MET ONBEGREPEN GEDRAG

19 juni 2018
Aristo Amsterdam

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 | Odile Brouwer | 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.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Accreditatie aangevraagd bij:
■	Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals
■	Verpleegkundig Specialisten Register
■	ABC1

Achtergrond
Geschat wordt dat bij ruim 80% van de mensen met dementie onbegrepen gedrag voorkomt. Dit
beïnvloedt zowel de kwaliteit van leven voor de cliënt als de belasting voor de zorgprofessional
en mantelzorger. Om het onbegrepen gedrag te kunnen verminderen is inzicht in dit gedrag
onmisbaar.
Deze studiedag geeft u inzicht in oorzaken en gevolgen van onbegrepen gedrag bij dementie,
biedt handvatten om dit gedrag te beïnvloeden en u maakt kennis met verschillende methoden
die zich richten op het verminderen van onbegrepen gedrag.
Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in dementie, zoals: (wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden en
specialisten ouderengeneeskunde.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
		
- Onbegrepen gedrag bij dementie: Waar hebben we het over?
		
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
		
Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care (gericht op zorgtechnologie en
kwetsbare ouderen) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
10.30 uur
Beter af met minder: verminderen (onjuist) gebruik van psychofarmaca
		Tachtig procent van de bewoners in verpleeghuizen vertoont onbegrepen gedrag.
Vaak is dat een reden voor het gebruik van psychofarmaca. Vanwege de beperkte
werkzaamheid en de bijwerkingen moet dit worden teruggebracht. Zestien
Nederlandse verpleeghuizen zijn onderdeel van een studie om dit voor elkaar te
krijgen.
		
- Hoe pakken zij dit aan? Wat zijn de ervaringen?
		
Claudia Groot Kormelinck, promovenda en projectleider RID studie (Reduction of
Inappropriate psychotropic Drug use in nursing home residents with dementia)
UMCG afdeling Ouderengeneeskunde
11.00 uur

Gelegenheid voor vragen

11.10 uur

Koffiepauze

11.35 uur
Stijgen in het brein
		Ons brein kent vier verschillende niveau’s die ons waarnemen en gedrag beïnvloeden.
Bij mensen met dementie wordt het denkende brein minder goed bereikt waardoor
veel gedrag voortkomt uit het emotionele brein.
		
- Hoe werken deze breinniveau’s?
		
- Welke invloed hebben de breinniveau’s op onbegrepen gedrag?
		
- Wat kunt u als professional doen om een cliënt met dementie te laten stijgen in het
brein?
		
Paul Jansen, directeur Anneke van der Plaats Foundation
12.20 uur

Gelegenheid voor vragen

12.30 uur

Lunchpauze

13.15 uur
		

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES
Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A.
Met oog voor elkaar
		Persoonsgerichte zorg wordt steeds belangrijker gevonden. Door
inzicht in de behoeften van de cliënt wordt het welbevinden van
de cliënt vergroot en kan de kans op onbegrepen gedrag afnemen.
Dementia Care Mapping (DCM) is een observatiemethode die inzicht
geeft in onbegrepen gedrag. DCM heeft daarbij niet alleen oog voor de
cliënt maar ook voor het welbevinden van de professional.
		
- Tijdens deze workshop leert u hoe DCM werkt, hoe u het toepast en
wat de voor- en nadelen zijn voor cliënt en professional.
		
Aukje Post, eigenaar van trainings- en adviesbureau Menske B.V.
B.
Op zoek naar 10 verschillen
		Onbegrepen gedrag beïnvloeden: analyseer de momenten waarop het
gedrag plaatsvindt en wees alert op momenten waarop het onbegrepen
gedrag juist niet wordt vertoont. Zo komt u erachter wat de verschillen
zijn in deze situaties en voorkomt u dat onbegrepen gedrag wordt
getriggerd.
		
- Tijdens deze workshop oefent u aan de hand van casuïstiek met het
herkennen van aspecten die van invloed zijn op onbegrepen gedrag.
		
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door
beleven
14.15 uur

Korte pauze

14.30 uur

Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C.
Vederlicht contact
		Apathisch gedrag komt veel voor bij mensen met dementie. Wederkerig
contact is dan ook niet vanzelfsprekend. De Veder Contact Methode
bouwt voort op de ontdekking dat theatraal communiceren helpt om
contact te krijgen met mensen die apathisch gerag vertonen. De nadruk
ligt hierbij vooral op de dagelijks terugkerende zorgmomenten.
		
- Tijdens deze sessie hoort u meer over de achtergrond, werkwijze,
effecten en ervaringen met de Veder Contact Methode.
		
Spreker namens Theater Veder & verpleegkundige die werkt met de
Veder Contact Methode
D.
		
		

Intervisie
Waar loopt u tegenaan?
- Tijdens deze interactieve sessie bespreken we ingezonden casussen
onder leiding van een expert.

15.30 uur
		
		

Theatrale afsluiting
U ervaart wat theater met uw cliënt kan doen.
Theater Veder

16.15 uur

Einde programma, napraten tijdens borrel

