
Uitnodiging voor deelname aan de 
vijfde Brabantse Kennisdag Dementie
woensdag 11 december 2013 
Koning Willem II Stadion, Tilburg

Thuis met dementie
Brabantse Kennisdag Dementie 2013

9.00 uur Inschrijven en ontvangst met koffie en thee

9.50 uur Dementie, een uitdaging voor Brabant?
 Dagvoorzitter drs. Harrie Kemps (voorzitter Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie)

10.00 uur Alzheimer is meer dan een hersenziekte
  Prof. dr. Frans Verhey (Neuropsychiatrie en gerontopsychiatrie, Universiteit Maastricht, 
 Alzheimercentrum Limburg)
  De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de hersenen, maar medische interventies 

zijn tot dusver beperkt. Daarom is een accepterende benadering belangrijk en moet vooral 
gezocht worden naar een optimale aanpassing. Hier ligt niet alleen een taak voor de directe 
omgeving van mensen met Alzheimer, maar ook voor de zorg en de gehele maatschappij. 

10.35 uur Hoe maak je je woning dementievriendelijk?
 Dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing (Fontys Hogeschool)
  Oud worden in de eigen woning: het klinkt als een ideaal maar bij dementie is het geen 

eenvoudige opgave. Er zijn veel oplossingen beschikbaar in het domein van inrichting en 
technologie. Dat dit niet een dure en complexe opgave hoeft te zijn zal in de lezing worden 
getoond.

11.10 uur Koffie-/theepauze

11.30 uur Eerste ronde workshops

12.30 uur Lunch en bezoeken van informatiemarkt

13.45 uur Tweede ronde workshops

14.45 uur Koffie-/theepauze

15.10 uur  Marjolein Baars van De Stichting Koffer presenteert de voorstelling  
 ‘Zwarte gaten & Losse eindjes’
 Hoe moeder, dochter, de zorg en onderzoekster gaten, die vallen, proberen 
 te vermijden en losse eindjes met elkaar verbinden. (www.destichtingkoffer.nl)

16.25 uur Afsluiting en napraten met een drankje en hapje
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Voor wie? Loketmedewerkers • Vrijwilligers • Welzijnwerkers • Ouderenadviseurs • Medewerkers Steunpunt Mantelzorg • Leden Alzheimerafdelingen 
Leden (lokale) ouderenbonden • Zorgbelang • Mantelzorgconsulenten • Dementieconsulenten, zorgtrajectbegeleiders, casemanagers • Huisartsen  
Thuiszorgmedewerkers • Verpleeghuisartsen • GGZ-medewerkers (o.a. spv-ers) •  Zorgmanagers en leidinggevenden • Teamleidinggevenden, 
verzorgenden, helpenden, verpleegkundigen (intramurale zorg)  • Raden van Bestuur en Locatiemanagers  • Wethouders, beleidsambtenaren Wmo, 
lokale politici, Wmo-raadleden



Partner in balans

Dr. Marjolein de Vugt en drs. Lizzy Boots,  
(Alzheimercentrum Limburg)

Hoe kun je als partner van iemand met dementie 
zolang mogelijk op de been blijven? Hoe kun je 
als hulpverlener hierbij helpen? 
De workshop zal zich richten op het aansturen 
van mantelzorgers van personen in de vroege 
fase van dementie om een gezonde balans te 
behouden in het toekomen aan hun eigen be-
hoeften en het omgaan met een veranderende 
partner.

 STAR, online training voor verzor-
genden van mensen met dementie

Dr. Henriëtte van der Roest (VU Amsterdam)

Niet iedereen die te maken krijgt met de zorg 
voor iemand met dementie is in staat om een 
cursus te volgen. Dit kan komen door o.a. tijd- of 
geldgebrek. In het Europese STAR project is een 
gratis online dementiecursus met verschillende 
niveaus ontwikkeld en geëvalueerd. De cursus 
is geschikt voor iedereen die zijn kennis en 
vaardigheden op het gebied van dementie 
- en hiermee de zorg - wil verbeteren. Tijdens de 
workshop wordt ingegaan op de inhoud en mo-
gelijkheden van de STAR cursus en de resultaten 
van de evaluatie.

Dierbaar huisbezoek

Jan van Summeren en een adviseur huisdieron-
dersteunde interventies in zorg, welzijn en speci-
aal onderwijs (Stichting ZorgDier Nederland)

Na afscheid van hun huisdier durven ouderen 
het vaak niet aan een nieuw maatje in huis te 
halen. Gevolg: minder om voor te zorgen, min-
der beweging en sociaal contact, eenzaamheid... 
Hoe verantwoord wekelijks huisdierbezoek sti-
muleert tot langer zelfstandig wonen, daarover 
gaat het in deze workshop.

Een dementievriendelijke 
vereniging: een laagdrempelig 
ontspannings- en ontmoetings-

aanbod

Netwerkcoördinator (Regionaal Platform De-
mentie) en dementieconsulent uit de subregio 
Brabantse Wal

Willen de mensen met dementie liever niet die 
dingen blijven doen die zij altijd met plezier 
deden, voordat de dementie ging spelen?
Zijn er specifieke verenigingen/activiteiten nodig 
of gewenst, zoals bijvoorbeeld ‘kaarten voor 
mensen met dementie’ of ‘zingen voor mensen 
met dementie in groepsverband’? Zo ja, hoe 
kan een ‘Dementievriendelijke vereniging’ vorm 
krijgen en gerealiseerd worden?

Alzheimerprogramma’s 
in kunstmusea

Daniel Neugebauer en Stefanie Metsemakers 
(Van Abbemuseum Eindhoven)

Sinds april worden in het Van Abbemuseum 
Eindhoven en het Stedelijk Museum Amsterdam 
speciale rondleidingen voor mensen met Alzhei-
mer en hun mantelzorgers aangeboden.
Tussen verbeelding en herinnering, tussen kleur 
en materiaal, tussen grapjes en duiding staat 
voor mensen met Alzheimer een nieuwe wereld 
te ontdekken: Het museum!
Wat kan naar kunst kijken voor een mens met 
dementie betekenen? Wat voor effect heeft dit 
voor de relatie tussen mensen met dementie en 
mantelzorgers? Hoe precies pakt het museum 
deze uitdagingen aan?

Digitaal entertainment
om ouderen en patiënten

te stimuleren en hun mantel-
zorgers te ontzorgen

Herbert Driessen (Rijp CMC bv, bureau voor 
advies en creatie van innovatieve concepten, 
seniorenmarketing en communicatie)
 
Wat kan de rol van entertainment in de zorg 
zijn? Hoe kan content van persoonlijke en 
openbare digitale bronnen (o.a. Beeld & Geluid, 
musea, stadsarchieven) worden ingezet om de 
kwaliteit van leven te verhogen bij ouderen, 
patiënten en hun mantelzorgers?

Vakantie thuis

Dr. Eveline Wouters en dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing 
(Fontys Hogeschool)

Voor mantelzorgers voor mensen met dementie 
is vakantie vieren moeilijk te realiseren. Vakantie 
thuis houden met passende ondersteuning kan 
een alternatief zijn. In deze workshop gaan 
we de mogelijkheden gestructureerd in kaart 
brengen.

Heel Brabant dementievriendelijk

Mieke Mes en Anja van der Schoot, (PG-raad/
Zet)

Wat is een dementievriendelijke gemeente/
gemeenschap (DVG)? Waarom starten met de 
beweging DVG? Kan iedereen meedoen?  Welke 
rol kan de gemeente hierin hebben ? En burgers 
en andere (lokale) partners?
Deze workshop gaat ook op de volgende vraag-
stellingen in. De beeldvorming over dementie 
speelt een grote rol. Hoe maak je deze positief? 
Hoe doorbreek je het  taboe? Hoe bevorder je 
participatie? Hoe vergroot je meer burgerinzet?

Een lach verzacht

Twanny Zijlmans (Schakelring)

In deze workshop maakt u kennis met de 
fantasy care clownbegeleidingswijze, waarmee 
op een zeer persoonsgerichte manier contact 
gemaakt wordt met een persoon met dementie. 
Met meer kennis over de theorie achter deze 
begeleiding en het kunnen toepassen hiervan in 
de dagelijkse praktijk kan de kwaliteit van leven 
van de persoon met dementie positief beïnvloed 
worden.  

Waalwijk op weg naar een 
dementievriendelijke gemeente

Patricia Butter (beleidsadviseur gemeente Waalwijk) 
en Tijn Kloet (leidinggevende Stichting Schakelring)

Doel van de beweging is een groot maatschap-
pelijk draagvlak creëren voor een betere, gelijk-
waardige omgang met mensen met dementie en 
hun naasten.
In deze workshop delen de netwerkpartners voor- 
beelden met u. In het tweede deel gaan zij samen 
met u op zoek naar ideeën voor initiatieven.

De gemeente als reisleider 
van de ‘patient-journey’

Mark van Oosterhout (wethouder gemeente 
Drimmelen) en Bas Vos (ketencoördinator De-
mentienetwerk Breda e.o.)

De gemeente krijgt een grote(re) rol in het 
begeleiden van de ‘patient journey’ die een 
dementiepatiënt moet doormaken. Hoe kan de 
gemeente de rol van reisleider voor dit reisgezel-
schap gaan invullen?

Ketenaanpak dementie?
Ook een gemeentelijke taak!

Wil Evers (gemeente Deurne)

Cliëntondersteuning en vroeginterventies zijn 
sleutelbegrippen voor een sluitende keten. De 
Wmo biedt de gemeente uitgelezen kansen om 
daar regie op te voeren.  
Wat is als gemeente je opdracht en belang? Hoe 
organiseer je dat? Waar kun je als gemeente 
tegenaan lopen?

   WORKSHOPS: SOCIALE EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE, ONDERZOEK, GEMEENTELIJK BELEID EN GOOD PRACTICES 
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Verpleeghuis van de toekomst:
Hoe richt je een kamer in voor 

bewoners met dementie

Dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

In deze workshop gaan we op zoek naar de ideale
inrichting van een éénpersoonkamer van verpleeg-
huisbewoners met dementie. We gaan uit van 
een minimale ZZP van 5. In kleine groepjes gaan 
we door middel van mindmaptechnieken in kaart 
brengen welke aspecten belangrijk zijn. Resultaten 
worden gepresenteerd aan de groep en ingebracht 
binnen het programma Verpleeghuis van de Toe-
komst (VETO-project) van Fontys Hogescholen.

Toekomstbestendige nachtzorg
door samenwerking en

ondersteuning door techniek

Henk Vrijsen en Karin Kwinten (RSZK)

RSZK en LunetZorg werken samen in de nacht-
zorg voor bewoners met dementie. Door een 
spreekluisterverbinding met de bewoner neemt 
het aantal bewakingsmomenten toe, zonder dat 
de nachtrust van deze wordt gestoord. Een an-
der belangrijk voordeel is de minimalisatie van 
de onplanbare zorg, hetgeen leidt tot minder 
personele inzet en besparing.

Wat is mogelijk op het snijvlak 
van zorg voor mensen met 
dementie en technologie

Drs. Lisette Zwerts en studenten FontysEGT (Ex-
pertisecentrum gezondheidszorg en technologie)

Middels diverse pitches krijgt u informatie over 
te ontwikkelen, innovatieve producten op het 
terrein van technologie en gezondheidszorg (en 
specifiek de zorg voor mensen met dementie). 
Binnen de workshop worden gebruikers en 
experts betrokken bij de productontwikkeling.

Into D’mentia

Jan Rietsema (Minase) en collega

De dementiesimulator werd in 2012 ontwikkeld met steun van de Provincie Noord-Brabant. Met deze 
simulator kunnen deelnemers door het zelf ervaren van dementie leren om de relatie met de persoon met 
dementie te versterken. In een simulatieruimte wordt de bezoeker meegenomen in een scenario, waarin 
de diverse symptomen van dementie en de relatie met de (informele) zorgverlener verwerkt zijn. Een 
bezoek aan de simulatieruimte roept emoties op die horen bij dementie. 

Voor groepjes van 3 personen worden demonstratiesimulaties verzorgd, waarbij een realistische indruk 
wordt verkregen van de kracht van het zelf ervaren.
Een demonstratie duurt ongeveer 15 minuten.
Het programma van de groepsdemonstraties start vanaf 10.00 uur. 
De groepen worden ingepland van 10.00 tot 12.30 uur en vanaf 13.30 tot 16.30 uur.

N.B. Nadat u zich bij de aanmeldbalie met een geldig deelnamebewijs heeft aangemeld, ontvangt u 
informatie of u voor een van de groepsdemonstraties bent ingedeeld en zo ja, op welk tijdstip. 

Innovatie Dementia; 
dementiezorg van morgen

Dr. Liselore Snaphaan (GGzE) en ir. Rens 
Brankaert (TU/E)

Innovate Dementia ontwikkelt (technische) mo-
gelijkheden voor en door mensen met dementie 
zodat deze een bijdrage leveren aan het zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Om dit voor elkaar 
te krijgen slaan zorginstellingen/kennisinstellingen/
overheid/ bedrijven de handen ineen om de 
dementiezorg van morgen te creëren. 
Wat zijn (technische) mogelijkheden om mensen 
zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven 
wonen?
Hoe werken cliënten/gebruikers, zorginstel-
lingen, kennisinstellingen/overheid en bedrijven 
samen om de dementiezorg van morgen te 
creëren?

Eisen gesteld aan 
ondersteunende technologie 
voor mensen met dementie

Dr. Franka Meiland (VU Amsterdam)

Er wordt steeds meer ondersteunende technolo-
gie ontwikkeld en ingezet in de zorg voor thuis-
wonende mensen met dementie. Maar voldoen 
deze aan de behoeften en kunnen deze goed 
door de doelgroep worden gebruikt? Met andere 
woorden: aan welke eisen moet de technologie 
voldoen wil het goed bruikbaar zijn in de zorg 
voor mensen met dementie?

Zorginnovatie en technologie
met als voorbeeld: meer

vrijheid met een trackingsysteem

Zorgconsulenten (Thebe), Frank Haafs en 
Marc te Riele (Qvita)

Een trackingsysteem zorgt voor vindbaarheid 
van mensen met dementie, zowel binnen 
als buiten. Dit zorgt voor maximale vrijheid, 
zelfstandigheid en een veilig gevoel voor alle 
betrokkenen.
In deze workshop vertellen Thebe en Qvita over 
de ervaringen met de inzet van technologie en 
de Wuzzi Alert dienstverlening in het bijzonder.

Handig bij zelfstandig wonen
ook met dementie

Janneke Simons en Monique Senden (ergothera-
peuten, opleiding Hogeschool Zuyd)

Kennis over hulpmiddelen, die thuis in de de-
mentiezorg ingezet kunnen worden, is vaak niet 
bekend of de informatie is onvoldoende toegan-
kelijk. Een goed informatiesysteem kan helpen. 
Welke eisen dienen aan een informatiesysteem 
of -brochure/catalogus over hulpmiddelen voor 
mensen met dementie gesteld te worden?  In 
deze workshop ontvangt u volop aanbevelingen 
voor de praktijk.

   WORKSHOPS: SOCIALE EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE, ONDERZOEK, GEMEENTELIJK BELEID EN GOOD PRACTICES 
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Into D’mentia is aanwezig op de Brabantse Kennisdag Dementie
 
Tijdens de Brabantse Kennisdag Dementie zal Into D’mentia gedurende de dag simulaties verzorgen in de demen-
tiesimulator. Deze werd in 2012 ontwikkeld met steun van de Provincie Noord-Brabant en is momenteel actief in 
het land met het geven van ervaringstrainingen, waarbij deelnemers vanuit het zelf ervaren van dementie leren 
om de relatie met de persoon met dementie te versterken. In een simulatieruimte wordt de bezoeker meegeno-
men in een scenario, waarin de diverse symptomen van dementie en de relatie met de (informele) zorgverlener 
verwerkt zijn. Een bezoek aan de simulatieruimte roept emoties op die horen bij dementie. 
Tijdens de Brabantse Kennisdag Dementie worden demonstratiesimulaties verzorgd voor groepjes van 3 perso-
nen, waarbij een realistische indruk wordt verkregen van de kracht van het zelf ervaren. Een demonstratie duurt 
ongeveer 15 minuten. 
Dit is een van de workshops die de deelnemer kan kiezen.

Locatie Brabantse Kennisdag Dementie 2013

Koning Willem II Stadion
Goirlese Weg 34  
5026 PC Tilburg

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Aanmelden kan tot woensdag 6 november 2013. 

Zie voor meer informatie over de inschrijvingsmogelijkheden en deelnamekosten de bijlage met het aanmeldings-
formulier. 

Nadere informatie is te verkrijgen via hstoop@zet-brabant.nl of cdongen@zet-brabant.nl.
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