
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Gecompliceerd gedrag in de geriatrie
Direct toepasbare vaardigheden voor het omgaan met complex gedrag bij ouderen

 Dinsdag 12 oktober 2021  Praktisch en interactief!

Programma
 

 

Opening door dagvoorzitter Hennie Snoeren,  

trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant psychiatrisch

verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura 

 

Omgaan met complex of onbegrepen gedrag bij ouderen, observeren en interpreteren 

Hennie Snoeren, trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant

psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura

Welk effect heeft complex of onbegrepen gedrag op u als zorgprofessional?

Waar komt complex of onbegrepen gedrag vandaan?

Gedrag bekeken vanuit cliëntperspectief

Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag van uw cliënt?

Korte inleiding in de verdiepingssessies: 

- De cliënt met een persoonlijkheidsstoornis 

- De verbaal, fysiek of seksueel ontremde cliënt 

- De invloed van Sensorische Integratie op apathie of agitatie 

 

 

 

Verdiepingssessie ronde 1 

 

Verzorgde lunch 

 

Verdiepingssessie ronde 2 

 

Afsluiting 

 

U kunt tijdens deze dag uit twee van de onderstaande verdiepingssessies kiezen: 

09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30 - 

09:45 - 

10:45 - Koffie- en theepauze

11:00 - 

13:00 - 

14:00 - 

16:15 - 



 

1. Welke invloed heeft het gedrag van psychiatrische patiënten op jou? 

Leer adequaat reageren op cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. 

Hennie Snoeren, trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant

psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura 

 

Hoe reageert u adequaat op iemand die psychotisch is of wanen heeft als gevolg van

schizofrenie? Hoe stemt u uw benadering goed af op manipulatief gedrag, wisselende stemmingen

of woedeuitbarstingen bij cliënten met Borderline? Hoe voorkomt u dat het contact met uw cliënt

escaleert? 

Vergroot uw kennis over een breed scala aan persoonlijkheidsstoornissen en leer waar gedrag bij

uw cliënt vandaan komt en hoe u dat positief kunt beïnvloeden.

 

2. Hoe ga je om met de ontremde cliënt die grenzen niet respecteert? 

Leer omgaan met verbaal, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Niels Maljers, teamcoach, trainer, trainingsacteur 

 

Als een cliënt tegen u schreeuwt of u uitscheldt, wat doet u dan? Schreeuwt u terug, deinst u terug,

loopt u weg of roept u een collega? Hoe reageert u adequaat als iemand fysiek of seksueel

grensoverschrijdend gedrag vertoont? Krijg zicht op wat er achter het gedrag van uw cliënt zit en

welke interventies u kunt verrichten om ontremd gedrag te keren. Tevens leert u hoe u zelf

emotioneel uit het conflict kunt blijven, zodat u uw werk goed kan blijven doen.

 

3. Hoe kan je met sensorische integratie (SI) prikkels reguleren? 

Door juiste regulering van prikkelverwerking apathisch, lusteloos, onrustig of geagiteerd

gedrag verbeteren. 

Bianca Pastoors, fysiotherapeut de Wever en Mariska van Riel, ergotherapeut  de Wever 

 

Bij ouderen verandert vaak de beleving van geluid, smaak, zicht, tast, geur of evenwicht. De

veranderde impact van deze sensomotorische prikkels kan maken dat uw cliënt onrustig, angstig,

lusteloos of overgevoelig gedrag vertoont. Hoe herkent u prikkels die helpend zijn of die u juist weg

moet nemen? 

Leer hoe u sensorische integratie kan inzetten om prikkelverwerking en daarmee gedrag beter te

reguleren, waardoor u de kwaliteit van leven van uw patiënt verbetert.


