Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van
congressen, cursussen en opleidingen.

Complexe dementiezorg 2020
Omgaan met gecompliceerde vraagstukken bij dementie

Woensdag 2 december 2020

Al meer dan 200 collega's gingen u voor!

Programma
09:00 - Inlogmogelijkheid online
09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Gerben Jansen, dementieverpleegkundige en vakgroep voorzitter Dementieverpleegkundigen V&VN
Wat maakt de zorg aan ouderen met dementie complex?
10:00 - Begeleiding van cliënten met dementie en somatische multimorbiditeit
Max Franken, klinisch geriater Reinier de Graaf ziekenhuis en auteur 'Geriatrie en gerontologie'
Welke somatische ziektebeelden komen voort uit dementie?
Hoe verandert symptoompresentatie door dementie?
Wat zijn de behandelingsmogelijkheden bij somatische multimorbiditeit en steeds vorderende
dementie?
Hoe kiest u een behandelingsstrategie die aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden
van uw cliënt en zijn mantelzorgers?
11:00 - Koﬃepauze
11:15 - Psychiatrie en dementie
Martin Kat, ouderenpsychiater-psychotherapeut, consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen,
het algemeen ziekenhuis (afd. Geriatrie) en in de huisartsenpraktijk
Hoe herkent u psychiatrische stoornissen bij dementie?
Bij welke begeleiding zijn ouderen met dementie en psychiatrische problematiek gebaat?

12:15 - Dementie in de laatste levensfase
Agnes Wolbert, directeur NVVE
Palliatieve zorg bij het eindstadium van dementie - is levensverlengend handelen wenselijk?
Euthanasie bij dementie - wat zijn de mogelijkheden bij uw dementerende cliënt?
13:15 - Lunchpauze
Verdiepingssessies via Microsoft Teams 14:15 - 16:15 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één
van de onderstaande verdiepingssessies:
A - Verpleegkundige interventies bij gedragsproblemen bij dementie
Gerben Jansen, dementieverpleegkundige en vakgroep voorzitter Dementieverpleegkundigen V&VN
Depressief, angstig, apathisch, psychotisch of geagiteerd gedrag zijn allemaal voorbeelden van
veelvoorkomend probleemgedrag bij dementie. Waar komt dit gedrag vandaan? En wat is de
onderliggende oorzaak? In deze verdiepingssessie leert u aan de hand van casuïstiek wat u kunt
doen bij probleemgedrag. U gaat aan de slag met verpleegkundige interventies en de richtlijn
probleemgedrag bij dementie.
B - Behandeling van psychiatrische problematiek bij dementie
Martin Kat, ouderenpsychiater-psychotherapeut, consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen,
het algemeen ziekenhuis (afd. Geriatrie) en in de huisartsenpraktijk
Aan de hand van praktijkvoorbeelden (patiënten op dvd) wordt Probleemgedrag, een
containerbegrip voor vele soorten psychische en psychiatrische stoornissen bij dementie, nader
geanalyseerd en wordt de psychosociale en medicamenteuze behandeling en begeleiding
doorgenomen. Hierbij wordt de nieuwe Richtlijn Probleemgedrag van Verenso vergeleken met de in
de Ouderenpsychiatrie geldende principes van diagnostiek en behandeling.
C - Dilemma's in de zorg voor mensen met dementie
Tim van Iersel, ethicus en geestelijk verzorger WoonZorgcentra Haaglanden, lid Toetsingscommissie
Euthanasie en auteur 'Dilemma's bij dementie'
Wat moet u doen als uw cliënt met dementie altijd overtuigd vegetariër is geweest, maar nu vlees wil
eten? Hoe gaat u om met een bewoner met dementie die niet gewassen wil worden? Wat moet u

doen als uw cliënt met dementie slikproblemen heeft, maar de familie wil absoluut geen gemalen
voedsel geven, omdat dit 'mensonwaardig' is?
Dilemma's bij dementie komen dagelijks voor. Tijdens deze interactieve verdiepingssessie leert u wat
dilemma's zijn, waar ze vandaan komen en hoe u hiermee om kunt gaan. Aan de hand van acht
waarden ontdekt u welke dilemma's bij dementie veelvuldig voorkomen.
D - Palliatieve zorg bij dementie - GEANNULEERD
Saskia Danen verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en trainer zorg4zorg
Het levenseinde is onlosmakelijk verbonden met de diagnose dementie. Het is daarom belangrijk om
vroegtijdig te starten met palliatieve zorg. Hoe begint u een gesprek over het levenseinde met uw
cliënt en zijn familie? Welke verantwoordelijkheden heeft u als (wijk)verpleegkundige of casemanager
dementie in de palliatieve zorg? En waar moet u rekening mee houden bij palliatieve zorg aan
mensen met dementie? Deze vragen worden beantwoord in deze praktische verdiepingssessie. Aan
de hand van casuïstiek gaat u met mede deelnemers aan de slag en ontvangt u handvatten om de
palliatieve zorg aan mensen met dementie vorm te geven.
E - FTD en begeleiding van mantelzorgers - GEANNULEERD
Margreet Mantel, partner (1961) van echtgenoot met FTD, secretaris FTDlotgenoten
In Nederland zijn er ongeveer 8000 mensen met frontotemporale dementie (FTD). FTD heeft een
grote impact op het dagelijks leven van de cliënt, maar ook van zijn familie. Margreet Mantel neemt u
gedurende deze interactieve verdiepingssessie mee in haar persoonlijke ervaringsverhaal. Door
middel van de documentaire 'Papa' krijgt u een inkijkje in haar gezin en ervaart u de impact van FTD
op het gezin. Aan het eind van deze sessie weet u wat de eerste signalen van FTD zijn, wat het
verloop is van FTD en hoe u mantelzorgers kunt ondersteunen.

